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Abstract. 

Through this study I will attempt to show how a public might understand and relate to prejudice, 

racism and discrimination. How perceptions about ethnicity, race and nationality relate to cultural 

differences and how othering and stereotypes are being motivated by the informants and how they 

view them. The participating informants generally show significant tolerance towards others, but also 

show clear tendencies of othering and in-group bias. In their interpretation of “the cultural other”, 

assumptions and reasoning suggests that they are based on collective and individual group 

stereotypes. They do not accept interpersonal racism and discrimination but are seemingly unaware 

of what constitutes and creates structural discrimination and they are more tolerant towards 

discrimination based on economic interest.  
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Sammanfattning. 

Den här studien har för avsikt att belysa och behandla hur en allmänhet kan tänkas uppfatta och 

förhålla sig till fördomar, rasism och diskriminering. Hur uppfattningar om etnicitet, ras och 

nationalitet, relaterar till kulturella skillnader och hur andrafiering och stereotyper motiveras och 

betraktas. Informanterna i studien visar generellt en stor tolerans mot andra men visar också tydliga 

tendenser till andrafiering och ingruppsbias. I sina tolkningar av ”den kulturellt andre” märks att de 

baserar sina antaganden och resonemang på individuella och kollektiva gruppstereotyper. De 

accepterar inte interpersonella uttryck för rasism och diskriminering men är relativt omedvetna om 

vad som skapar strukturell diskriminering och de är också mer toleranta mot diskriminering 

motiverat av vinstintresse.  

 

Nyckelord: rasism, fördomar, diskriminering, stereotyper, rasifiering, andrafiering, etnocentrism 

 

 

 

 



Förord. 

Jag vill tacka mina informanter som har tagit sig tid att medverka, visat stort engagemang och som 

delat med sig av sådant som kan vara både svårt och jobbigt att tala om. Inte alla tillfrågade har haft 

samma mod som er!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
 

Inledning .............................................................................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställning ....................................................................................................................................... 1 

Metod .................................................................................................................................................................. 2 

Begrepp ............................................................................................................................................................... 5 

Presentation av informanterna ........................................................................................................................... 6 

Informanterna tolkar rasism ........................................................................................................................... 7 

Rasism på avstånd – det man inte ser eller pratar om .................................................................................. 12 

Att identifiera grupper och sociala kategorier .............................................................................................. 15 

Medfödda egenskaper eller socialt konstruerat? ......................................................................................... 18 

Självklarheten i det svenska och det vita ...................................................................................................... 21 

Vad betyder det att vara svensk, svart, färgad eller vit? ............................................................................... 22 

Majoritetsgruppen, normen och makten ...................................................................................................... 27 

Dominerande värderingar ............................................................................................................................. 29 

Stereotypa tolkningar .................................................................................................................................... 34 

Stereotyper, generalisering och sanning ....................................................................................................... 37 

Subjektivitet i bedömning ............................................................................................................................. 39 

Gemensamma värderingar ............................................................................................................................ 41 

Att förstå andra trots skilda referensramar .................................................................................................. 42 

Preferenser och etnocentrism ....................................................................................................................... 43 

Religion och konflikt ...................................................................................................................................... 48 

Strukturell diskriminering och vinstintresse .................................................................................................. 49 

Slutsats och sammanfattning ............................................................................................................................ 52 

 



1 
 

Inledning 
 

Denna uppsats är en uppföljning av mina tidigare som har behandlat integration och 

segregation. Jag vill nu gå på djupet av vad som motiverar attityder om andra som så 

kulturellt annorlunda att blotta medvetenheten om ett annat ursprung tycks vara nog för att 

skapa avstånd och aktivera stereotypa bilder av ”den andre”. Rasism är det extrema uttrycket 

för andrafiering och exkludering. Därför vill jag i denna uppsats titta närmare på detta 

fenomen.  

 

Vad jag verkligen undrar är hur de människor, som delar samma samhälle som jag, verkligen 

tycker, tänker och resonerar kring fördomar och rasism. Varför och hur rasism uppstår och 

vad det är, har undersökts och diskuterats omfattande inom olika akademiska fält, men jag 

noterar också att det knappast är tillgängligt för de människor det handlar om. Den svenska 

diskursen om rasism förs också ofta på en elitistisk nivå som inte inkluderar en allmänhet, så 

vad jag vill veta är hur och vad, mina medmänniskor faktiskt tycker och tänker. Jag vill låta 

dem prata.  

 

Jag vill också redan här påpeka att det jag återger, inte alltid är representativt för det som de 

individuella informanterna sammantaget gett uttryck för, eftersom jag specifikt vill visa på de 

tendenser som kan kopplas till fördomar och rasism är det den responsen som framhävs, 

diskuteras och analyseras.  

 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Mitt primära syfte är att, genom empirin, undersöka hur människor i Sverige kan tänkas 

uppfattar rasism och om man kan se de tendenser som, inom teori och forskning, lagts fram 

som grundläggande orsaker till att rasism uppstår, men också titta på hur informanterna 

förstår och relaterar till fördomar och diskriminering. 

 

Hur förstår och tolkar informanterna rasism och diskriminering? Vilka mönster och tendenser 

kan man se och hur relaterar dessa till teori och forskning om hur rasism och fördomar 

uppstår? Vilka fördomar ger de uttryck för, vilka identifierar de som sådana och vad tycks 

leda dem fram till dessa ställningstaganden och attityder? 
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Metod  
 

Val av informanter: 

 

Informanterna har valts utan specifika kriterier men jag har försökt att hitta informanter med 

varierande bakgrund (med fokus på etnisk, religiös och socioekonomisk spridning), ålder och 

kön. Jag har bett andra att rekommendera personer som kan tänkas villiga att ställa upp som 

informanter, ibland med ett urval av lämpliga bakgrunder. Till största delen eftersom jag vill 

undvika att själv välja ut informanter och därmed få en för homogen grupp eller att jag ska 

påverka några kriterier utöver de förbestämda.  Jag har eftersträvat en slumpmässighet i valet 

av informanter då jag vill undersöka hur rasism och dess förväntade bakomliggande 

mekanismer opererar hos en allmänhet. Det innebär dock inte att jag anser dem representera 

allmänheten, utan snarare att de ska ses som ett relativt slumpartat utsnitt ur befolkningen. Jag 

är medveten om att jag inte har lyckats hitta informanter med spridning över hela det 

socioekonomiska spektrumet som finns i samhället. Jag vill dock påpeka att jag har försökt att 

hitta informanter som kan beskrivas som höginkomsttagare eller som befinner sig i det högre 

socioekonomiska skiktet, men tyvärr utan framgång. Intresset att delta i min studie var 

tydligen svalt, inom den socioekonomiska kategorin. Jag har inte sökt efter informanter som 

befinner sig långt ifrån ett slags tänkt genomsnittsindivid, eftersom jag inte har haft för avsikt 

att intervjua personer med utmärkande annorlunda referensramar eller social situation. Den 

bredd jag har sökt är givetvis anpassad till mitt tänkta syfte.  

 

Val av underlag och metod: 

 

Både teori och underlag är viktiga grundförutsättningar i det här fallet. Ibland kan det vara en 

fördel att inte ha för mycket förkunskaper, eftersom det kan leda till att man främst ser 

förväntade mönster eller missar sådant som man inte förväntar sig. För att få en så optimal 

insamling av empiri som möjligt till denna uppsats, var det istället helt avgörande att veta vad 

jag ville leta efter och utformandet av underlaget är också direkt relaterat till det. Givetvis 

måste man fortfarande vara öppen för andra indikationer än vad man primärt undersöker, men 

jag har nu utgått precist ifrån att titta på rasism och fördomar med ett bestämt fokus. Det har 

inte varit möjligt att titta närmare på, eller dra slutaster, utifrån alla de teorier och mönster 

som antas leda till fördomar och rasism, endast de som möjliggörs utifrån intervjuunderlaget 

och informanternas faktiska respons. En viss begränsning har varit nödvändig, eftersom det 
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annars skulle bli ohanterligt stort för just denna typ av uppsats. Efter genomförda intervjuer 

insåg jag dock att underlaget hade kunnat justeras ytterligare, trots att jag genomfört tre 

testintervjuer, för att kontrollera att underlaget gav det jag sökte och vilken intervjuteknik som 

var mest passande. Helt klart skulle en uppföljning med samma informanter gett ett tydligare 

resultat som hade möjliggjort en klarare analys och resultat. Tyvärr fanns det inte tid att 

genomföra det denna gång, men erfarenheten skulle helt klart ge en mycket skarpare och 

stadigare empiri, under en andra omgång intervjuer.  

 

Jag har använt mig av ett intervjuunderlag som börjar med att fastställa hur informanterna 

själva kategoriserar och identifierar sig själva. Hur de kategoriserar andra och vilka grupper 

de själva kan identifiera. De får fundera kring frågor om vad rasism är och hur de själva tolkar 

det. Sedan får de genom olika scenarier och citat, associera fritt och värdera hur de ställer sig 

till dem. Det underlättar för informanterna att aktivera olika tankebanor, bedömningskriterier 

och ger en mer naturlig och spontan reaktion och respons som jag kan analysera utifrån. Det 

underlättar för mig att kunna se och identifiera informanternas referensramar och deras 

föreställningar om sig själva och de situationer och personer de bedömer och reflekterar över. 

Det hjälper mig att lyfta fram de tolkningsperspektiv och plocka upp fördomar som vi alla 

har. Scenarierna och citaten är framtagna för att på olika sätt fånga upp sådant som jag vill 

undersöka och som på något sätt relaterar till teorier om hur fördomar och rasism uppstår. 

Ibland är de utformade för att ta upp typiska fördomar som florerar i samhället och andra 

gånger för att ställa olika värderingar mot varandra. Sedan får informanterna genomföra en 

övning i vilken de ska bedöma tio individer baserat på bilder av dessa. Mitt syfte är i första 

hand att studera hur de reagerar på och förhåller sig till att kategorisera personer baserat på så 

ytliga kriterier som fenotyp och klädsel, om de reagerar annorlunda på bilder av verkliga 

personer, i förhållande till de avpersonifierade scenarierna och citaten. Slutligen får 

informanterna svara på några sista frågor om hur de själva har upplevt rasism och ge en mer 

detaljerad bilda av vad som krävs för att något ska tolkas som rasism. De får också reflektera 

över nationalitet, etnicitet, ras och fenotyp och vad de har för betydelse. Jag var intresserad av 

att direkt få ett svar på hur informanterna uppfattade rasism och ge spontana svar på vilka 

grupper som finns i samhället och direkt peka ut konkreta grupper, i den inledande delen med 

frågor, medan jag var intresserad av mer djupgående svar och reflektioner på de frågor som 

jag placerade sist i underlaget. Det var ett medvetet val, då jag ansåg att informanterna skulle 

vara lite varma i kläderna och också kunna ta avstamp i tidigare reflektioner och diskussioner. 
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När informanterna har svarat på frågor har jag ibland ställt följdfrågor, bett dem att 

vidareutveckla eller sammanfattat och omformulerat deras svar för att få klarhet i att jag har 

förstått dem rätt. Under delen med scenarier och citat, har jag först väntat på den första 

responsen, sedan har jag i vissa fall bett dem att vidareutveckla, återformulerat, men sällan 

ställt följdfrågor. I de fall följdfrågorna kan ha resulterat i ett perspektiv eller en tankegång 

som inte helt var informantens egna, har jag varit noga med att skriva ut följdfrågan. Jag har 

försökt undvika att påverka informanternas respons så långt det är möjligt. Under sektionen 

med bilder, har jag främst varit tyst, lyssnat och observerat, men givetvis interagerat med 

informanterna och lett dem framåt. Eftersom det är svåra och ibland känsliga frågor som 

informanterna ombeds att så ärligt som möjligt prata kring, krävs det en tydlig närvaro och 

respons hos den som intervjuar, så att informanterna kan känna sig avslappnade och trygga. 

Därför har det i olika utsträckning krävts att jag genom hela intervjun har interagerat med 

informanterna, skämtat och ibland pratat runt och utanför, samtidigt som jag har försökt att 

vara vaksam och att utöva minimal påverkan på informanternas svar. Målet har varit att 

informanterna ska uppleva det mer som ett samtal än en regelrätt intervju. I den avslutande 

delen med frågor har jag tillämpat liknande grepp som i de inledande frågorna.  

 

Den kvalitativa metoden tycks vara den enda rimliga att tillämpa i detta fall, men ger också ett 

material som inte nödvändigtvis är representativ för den allmänna bild som jag försöker att 

återge. Dessutom är empirin så otroligt rik på olika alternativa analysmöjligheter att man 

måste hitta en fin balans mellan en allt för ytlig analys eller en allt för ingående. Därför har 

jag försökt att balansera detta genom att också ge mycket utrymme för informanterna, så att 

även du som läsare kan se och hitta alternativa tolkningar och analyser som jag själv inte 

noterat eller tagit upp.  

 

Presentation, teori och analys: 

 

Jag har i flera fall tagit ett mer övergripande grepp efter att ha analyserat de mer framträdande 

mönstren som också har resulterat i de avsnitt jag har presenterat. Många gånger finns det 

många alternativa tolkningar och analyser, också sådana som jag inte valt att behandla eller 

prioritera. Sedan kan man ju aldrig veta om en analys blir helt relevant i förhållande till vad 

informanten säger. De flesta har en mängd bakomliggande tankar och förståelser som aldrig 

formuleras i ord. Jag kan därför bara utgå ifrån det informanterna faktiskt säger, med den 

risken att deras förståelse av det som sagts ser annorlunda ut. Men en del i analysen handlar 
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också om det rent diskursiva och vilka effekter det kan ha. Empiri och analys kombineras med 

inslag från tidigare forskning och teori som påvisar samma mönster eller tendenser som de 

som framkommer genom empirin. Eftersom området är mycket stort har det inte varit möjligt 

att ta med alla de teorier som skulle vara relevanta, varför man kan tycka att en viss 

förkunskap om teorier kring rasism kan vara fördelaktigt för en djupare förståelse för 

materialet. Eftersom mitt syfte inte är att påvisa rasism hos mina informanter utan bara vilka 

förutsättningar och mönster som kan identifieras, har jag uteslutit den teori som inte relaterar 

direkt till empirin. Det betyder att teorier om ”hård rasism” och även strukturell rasism inte 

direkt presenteras och inte heller alla de teoretiska teorierna och definitionerna som är 

nödvändig för en grundlig förståelse för rasism, fördomar och stereotyper. 

 

Jag börjar med att förtydliga hur jag använder och hur man genom empirin, kan förstå 

begreppen, ras, etnicitet och nationalitet eftersom de är så centrala begrepp som också kan 

förstås på mycket olika sätt. Sedan följer en sammanfattande presentation av informanterna, 

som bidrar till en förståelse för informanternas självidentifiering och tillhörigheter. En 

grundligare presentation av de individuella informanterna, som visar deras olika bakgrund och 

spridning, finns i bilaga 2, sist i uppsatsen. Jag har generellt inte lagt stor vikt vid 

informanternas respektive bakgrund i analysen och den är därför inte absolut nödvändig för 

att förstå resultat och analys.  

I sista delen sammanfattar jag de mest representativa och intressanta delarna och knyter ihop 

mitt resonemang. Sist, i bilaga 1, hittar du även det intervjuunderlag som jag refererar till. 

 

 

Begrepp 
 

Eftersom informanterna förhåller sig till begreppen nationalitet, etnicitet och ras på ett mer 

indirekt sätt avser jag att förtydliga i vilken betydelse jag har valt att använda dessa begrepp 

på ett sätt som relaterar både till generella tolkningar men anpassat till hur de används i 

förhållande till informanternas sätt att kommunicera. Etnicitet och etnisk grupp, använder jag 

både synonymt med folkgrupp, men också som en klassificering av människor baserat på 

uppfattningar om ursprung, fenotyp, kultur och religion, en identifikation som är både 

tillskriven och självvald. När jag använder termen etnisk svensk, utgår jag från uppfattningen 

om en majoritetsgrupp i Sverige som genom sin långa anknytning till Sverige som stat, 

historiskt, fenotypiskt och kulturellt kategoriseras av sig själva och andra som svenskar. 
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Nationalitet och etnicitet kan inte betraktas som synonyma men sammanfaller ibland med 

idéer om en kulturellt homogen grupp och nationella gränser. Dock refererar informanterna 

främst till något ospecificerat ursprung eller en bestämd nationalitet, eftersom det främst är så 

de uppfattar ursprung och tillhörighet. De använder också begrepp som omfattar en hel grupp 

nationaliteter, som ibland sammanfaller med begrepp om ras, som afrikaner, eller med 

geolingvistiska grupper som araber, eller rent geografiska som mellanöstern. Ras använder jag 

som ett begrepp för hur etniska grupper eller nationaliteter kan delas upp i större grupper, 

baserat på uppfattningar om någon delad likhet och särart i förhållande till andra.  

 

 

Presentation av informanterna 
 

Här följer en kort sammanfattning av hur informanterna beskriver bakgrund och tillhörigheter. 

Den baserar sig på hur de identifierar sig själva och anger de ställningstaganden och 

tillhörigheter som man oftast kategoriserar utifrån. En grundligare genomgång av de 

individuella informanterna, hittar du i slutet, under bilaga 2. Jag vill understryka att dessa kan 

fungera som en referens till den respons som informanterna ger uttryck för under intervjuerna, 

men informanterna ska inte ses som representanter för grupper med samma eller liknande 

bakgrund.  

Man kan se att alla informanter väljer ett umgänge som på något sätt är lika dem själva och 

flera understryker också vikten av att dela vissa drag, intressen, åsikter eller värderingar. 

Informanters närmaste umgänge består nästan uteslutande av svenskar eller personer med 

liknande religiös, etnisk eller nationell bakgrund och trots att man inte väljer sin familj säger 

de flesta av informanterna att de är lika varandra inom familjen. Flera av informanterna 

påtalar att andra först och främst bedömer deras etnicitet utifrån utseende, att det ofta är något 

som människor är intresserade av och att man placeras i olika fack baserat på en reellt eller 

förväntat ursprung. Informanterna kategoriserar också sig själva efter nationalitet och de flesta 

anser att den är den viktigaste tillhörigheten och ibland den enda som de kan identifiera. De 

flesta betonar dock tillhörighet och samhörighet med familjen som den mest primära 

tillhörigheten, även om den inte uttrycks som direkt sammankopplad med identitet på samma 

sätt som den nationella eller religiösa tillhörigheten.   
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Informanterna tolkar rasism 

 
De flesta informanter tyckte att det var svårt att svara på frågan om hur de tolkar rasism och 

många funderade länge och tog tid på sig att formulera ett svar. Flera började med att säga att 

de inte visste innan de i alla fall kom fram till en tolkning. Alla ser rasism som något dåligt, 

men det visade sig förvånansvärt svårt att beskriva och deras svar är långt ifrån enhetliga. 

Flera av dem ser inte rasism som enbart något baserat på ras eller ens nationalitet eller 

etnicitet. Den vidaste tolkningen av rasism tycks avse en negativ eller nedsättande syn på en 

specifik grupp som man diskriminerar utifrån, eller som ett sätt att etablera en maktposition. 

 

Informant 1 kopplar rasism till hur det var i kommunistiska Polen när hon växte upp… ”Vi 

fick inte prata som vi ville, fick inte göra som vi ville. Man fick inte uttrycka sina åsikter. Vi 

fick inte ha jeans på oss, allt som kom från väst var tabu…” Rasism handlar om att försöka få 

eller ta makt över andra människor, det spelar ingen roll vad man baserar det på, säger hon. 

 

Informant 2 beskriver det, ”som något förskräckligt”, han tvekar och funderar, ”att man inte 

accepterar olika människor från olika länder och kulturer och olika religiösa 

trosuppfattningar. När människor kommer från olika länder, kulturer och 

trosuppfattningar..det har vi ju märkt..det blir ju konflikter. Det är svårt att säga vad rasism 

är... människor kan ju exempelvis bli dömda utifrån sin hudfärg… Det finns massor som kan 

vara rasism.” 

 

Informant 7 beskriver rasism på ett mer konventionellt sätt ”Att man inte accepterar någon 

annan, eller nedvärderar någon annan på grund av ras.” Det finns ju andra kriterier men då 

brukar man benämna det med andra ord, menar hon. Om man baserar det på religion, så kan 

det vara islamofobi exempelvis, men hon förknippar rasism framförallt med ras. 

 

Informant 8 säger, ”för mig är rasism ganska enkelt. Det är när man..har något emot en annan 

gruppering eller individ, utifrån var de kommer ifrån och inte hur de är som person… Man 

kan inte förmildra rasism eller förhårda rasism, antingen är någon rasfientlig eller så är den 

inte det.” Han tror att rasism uppstår när personer inte kan sätta sig in i andras perspektiv utan 

upplever dem som främmande och obegripliga. ”Om man tar avstånd från andra människor så 

föraktar man ju indirekt andra människor… Alla människor är ju annorlunda, men när man 

betraktar andra som annorlunda och det finns en negativ klang, så är det rasism.” 
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Informant 9 reflekterar över att det är svårt att hitta en tydlig gräns: ”Jag tror att alla har 

fördomar… rasism är att ta ett steg till och verkligen hata någon på grund av utseende, 

hudfärg… det är rasism för mig.” Hon tror inte att rasism betyder samma sak idag som det 

gjorde förr. Hon tycker att begreppet är vidare nu och att det kan användas mer generellt om 

hat eller förtryck av vissa andra grupper som exempelvis homosexuella. 

 

Rasism tycks handla primärt om att göra skillnad mellan människor, men en del bedömer att 

det också måste finnas en stark motvilja eller hat, för att det ska betraktas som rasism. Några 

av informanterna påtalar också aspekter som maktförhållande och att värdera andra som 

mindre värda. Bara en av informanterna talar direkt om ras som en väsentlig faktor, trots att 

det är den mest spridda tolkningen av rasism. Möjligtvis kan det ha att göra med att ras så 

sällan diskuteras i Sverige och det därför inte blir ett tillgängligt begrepp. Om man inte har 

någon uppfattning om begreppet ras, kan man inte heller se om det spelar in.  

 

Informanterna tolkar även vem som är rasist på väldigt olika sätt och de hade svårare att ge en 

beskrivning av vem som faktiskt är rasist. Gemensamt i flera fall var att en rasist inte tolererar 

andra, hatar eller tycker illa om andra och anser att de är mindre värda. Däremot var det stor 

spridning i fråga om det bara krävs en åsikt eller om man också måste yttra den eller agera på 

den.  

 

Informant7 säger: ”En person uttrycker, med ord och handling att den andra personen har 

mindre värde, nedvärderar… och behandlar den illa, bara för den har en annan ras.” Ibland 

uttrycker sig folk lite dumt, för att man är frustrerad och hon menar att hon kan göra samma 

sak, men det är just när det går till den graden att man verkligen hatar en annan person och 

man verkligen tror på sina rasistiska antaganden om personer av en viss ras och man faktiskt 

tycker att de är mindre värda, säger hon. 

 

Informant 8 säger: ”Det är en människa som tycker tänker och känner så, oavsett om den 

uttrycker det eller inte.” (att en person/grupp är annorlunda på ett negativt sätt.) Det måste inte 

inkludera någon form av agerande.” 

 

De är generellt hårdare på att rasismen måste vara tydlig och utpräglad för att man ska kunna 

kalla någon för rasist och de flesta tycker att man ska vara försiktig med användandet av ordet 
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rasist, eftersom det pekar ut en specifik person och tolkas som något negativt. Även inom 

tidigare forskning har man konstaterat att rasismen är stigmatiserad och att det anses tabu att 

anklaga någon för rasism utan tillräckliga belägg,
1
 vilket tydligt bekräftas även av 

informanterna. De flesta tycker att det skulle vara kränkande att själva bli kallade för rasister, 

bara tre skulle inte det. Alla ger uttryck för att de inte är rasister och att det främst är av den 

anledningen som de skulle uppleva det som kränkande och obehagligt. Tydligen upplevs det 

som viktigt att det finns en sanningshalt i antagandet att någon är rasist. Men skulle man då 

tolka det som att ingen är rasist om de inte själva upplever det så? Självklart säger alla mina 

informanter att de inte är rasister, men tolkningen av vem som är rasist är ju uppenbarligen 

subjektiv, så det skulle inte vara omöjligt att en person med andra referensramar skulle 

uppfatta dem så.  

 

För att förstå hur de reagerar på en ”verklig” situation och hur de relaterar rasism till vad som 

är avsikt i relation till konsekvens, kan vi se att i scenario 1, tolkar de flesta informanter 

situationen som något normalt och positivt fram tills att det andra alternativa scenariot 

presenteras. Då värderar några situationen på ett annat sätt men flera tolkar det som ett 

missförstånd, det vill säga att den ljushyade kvinnan inte menade något illa och att det 

misstolkades av kvinnan med afrikansk bakgrund.  

 

På ett café i Sverige. En kvinna med afrikansk bakgrund står i kö och bakom henne står en 

ljushyad kvinna. Den ljushyade kvinnan känner nyfiket på den afrikanska kvinnans hår.  

A. Den afrikanska kvinnan vänder sig om, hälsar glatt och de inleder ett uppsluppet 

samtal om hår och frisyrer. 

B. Den afrikanska kvinnan undrar varför den främmande kvinnan tar sig friheter att pilla 

på hennes hår. Hon känner sig krängt och blir arg. 

 

”De pratar… det är inget konstigt.” B: ”Det är ett missförstånd bara”, säger informant1. 

 

Informant 5 uttalar sig på liknande sätt: ”Det är bra… det finns ingen rasism här.” Jag har sett 

liknande situationer. B. ”Hon är känslig person… kanske den ljusa kvinnan, menar ingenting, 

menar bara att prata med henne, lära känna henne. Kanske den mörka kvinnan förstår fel. Hon 

har problem.” 

                                                           
1
Van Dijk, T. A. (1992). Denying racism: Elite discourse and racism. Discourse and Society, 3, 87-118. Ss.89, 

90-93, 97 
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Bara en av informanterna tolkar del B som ett troligare scenario men informanten med 

afrikansk bakgrund gör inte det, även om hon betonar kvinnans rätt till den reaktionen. Trots 

att flera av informanterna inte så noga beaktar den afrikanska kvinnans perspektiv och rätten 

till hennes respons i del B, så anger flera under intervjuns gång att det är relevant hur 

mottagaren tolkar situationen. Det tyder på att de främst beaktar mottagarens reaktion i 

situationer då de kan relatera till denna och att det i allra högsta grad är situationsbundet. 

Dessutom lägger de flesta av dem in värderingar om positiva eller negativa generaliseringar. 

De anser att positiva generaliseringar är harmlösa men att negativa kan tolkas som rasism. Det 

är knappast överraskande eftersom rasism ofta har beskrivits i dessa oprecisa och förenklade 

termer. Den mest kända formen ”ideologisk rasism” beskriver att negativa idéer om raser 

leder till fördomar, som leder till negativa attityder mot raser, vilket i sin tur leder till 

diskriminering.
2
 Vad som faktiskt betraktas som negativt måste dock inte vara så självklart. 

När jag senare ställer frågan vems tolkning av positivt och negativt som är relevant, blir de 

flesta en aning ställda, de flesta använder ju de tolkningsramar som de har till hands när de 

bedömer detta, men det är trots allt möjligt att de tolkar något som positivt och någon annan 

som negativt. Så är fallet i scenario 3c, där informant 1 spontant reagerar med, ”Jag skulle 

säga att han är en riktig skitstövel!”, och informant 5 menar att, ”han har frihet, han kan välja. 

Det är hans åsikt” och han kan absolut inte se något fel med det. Vad som är positivt och 

negativt förklaras av informanterna som relevant från båda håll i kommunikationen, 

avsändarens avsikt och mottagarens tolkning och reaktion. 

 

Informant 6 anser att det är det personliga perspektivet, samhället och normer avgör vad som 

tolkas som positivt och negativt. Hon noterar att, ”Vi tar oss rätten att avgöra det.”  

 

Informant 7 lägger större vikt vid hur mottagaren tolkar situationen. ”Känner jag mig kränkt, 

känner jag mig diskriminerad..då är det ju negativt. Det är viktigt hur mottagaren upplever 

det. Det är svårt att veta vad avsändaren menar ibland… Det handlar om att ta hänsyn till den 

andra personen.” Det är också ett ansvar för mottagaren att tala om när den upplever sig sårad 

eller kränkt av något, när den andra personen kanske inte har menat det på ett negativt sätt. 

Det måste finnas en dialog, men det kan vara väldigt subjektivt om något uppfattas som 

negativt eller rasistiskt, menar hon. 

                                                           
2
 Bonilla-Silva, E. (1997). Rethinking racism: Toward a structural interpretation.American sociological review, 

465-480.Ss. 5-9, 15-19 
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Alla informanter, utom två anser att avsikten är mycket relevant för vad man tolkar som 

rasism. 

 

Informant 6 tycker att avsikten är viktig, eftersom det ibland inte finns någon sådan tanke 

bakom. Det är klart att man reagerar på något som låter fel eller rasistiskt, men man ska inte 

döma det för lätt heller, menar hon och säger också att ”om man bara kastar rasism omkring 

sig, så kanske det tappar lite av det seriösa.”  

 

Informant 8 tycker däremot inte att avsikten är lika viktig.”Näe, oavsett om någon är en 

harmlös rasist eller en, en mer offensiv utövare av rasism, så sprider de ju samma budskap i 

alla fall. Det finns inga undantag som är okej.” Ibland kan det ju finnas undantag, om en 

person råkar slänga ur sig något som kan tolkas fel, men inte menar det på det sättet. Det blir 

en liten gråzon där, menar han. Jag undrar hur han skulle tolka det om någon sa att alla 

muslimska kvinnor är förtryckta, vilket skulle kunna uppfattas som rasistiskt, men att 

personen tror att det är sant och vill göra något för att förbättra kvinnornas situation. Han 

menar då att det är generaliserande men att det också till största delen är sant och därför är det 

ändå inte rasistiskt. Huvudsaken är att man inte menar att förolämpa eller såra någon med det 

man säger, man måste understryka att man inte menar något illa, menar han. Han anser 

däremot att människor som inleder med ”Jag är inte rasist, men…” oftast är medvetna om att 

det de ska säga är rasistiskt. Det är viktigt att man är öppen för att omvärdera sina åsikter om 

man får bevis för att de kan vara felaktiga, menar han. 

 

Informant 9 tycker också att det är rasism oavsett om det är avsiktligt eller inte. ”Det lämnar 

ju ett obehag hos dem, oavsett om du kommer göra något av det, eller om du bara tycker så… 

du blir inte accepterad, du påminns om att du är annorlunda.” Om du har baserat det på fakta 

och du menar gott, så är det okej, men det viktigaste är ändå hur mottagaren uppfattar det, 

tycker hon. 

 

Vi ser att både informant 8 och 9 betraktar ”oavsiktlig rasism” på ett något splittrat sätt, 

eftersom de anser att det är rasism oavsett avsikt, men att det inte riktigt kan betraktas så om 

avsändaren har goda avsikter eller om det är baserat på fakta. De noterar dock att något kan ha 

negativa effekter trots att det inte finns en avsikt. Informanterna sätter fingret på ett av de 

stora problemen med att tolka rasism. Kan man verkligen förutsätta att människor har korrekt 
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information som möjliggör att de kan tolka och agera utan att diskriminera, göra 

generaliseringar och basera tanke, tal och agerande på fakta och inte fördomar? Det är ju trots 

allt så att fördomar och bias i faktaprocessandet, kan resultera i negativa effekter för individer 

och grupper trots att en sådan avsikt inte finns. Dessutom är flera av de acceptabla 

förklaringarna till att något inte faller inom ramen för rasism också just de förnekelsemodeller 

som tidigare teorier påvisat, såsom act-denial, control-denial, intention-denial och goal-

denial.
3
 Framförallt refererar informanterna till intention-denial, det vill säga den avsikt som 

avsändaren har och goal-denial, att avsändarens syfte kan hävdas vara gott trots att det 

bakomliggande antagandet kan uppfattas som felaktigt och kränkande. Det är därför svårt att 

avgöra om den som uttalar sig eller agerar rasistiskt verkligen är omedveten, har andra 

intentioner och motiv eller om det bara är ett sätt att förneka medveten rasism när den påvisas 

och kritiseras. Eftersom avsikt, uppfattningar samt värderingar av positivt och negativt, av 

sant och falskt bara kan kommuniceras på interpersonell nivå, är det endast där som 

”oavsiktlig rasism” kan upptäckas och lösas genom dialog, på det sätt som påtalas av 

informanterna. Det är också på denna mikronivå som informanternas resonemang primärt rör 

sig, men den ”oavsiktliga rasismen” kan likväl bidra till strukturell rasism och eftersom den 

inte kan ifrågasättas på samma sätt kan därmed dessa strukturer lättare reproduceras och 

naturaliseras. Det kan till viss del förklara varför interpersonella uttryck för rasism minskar 

men inte den strukturella rasismen.
4
 

 

 

Rasism på avstånd – det man inte ser eller pratar om  
 

De flesta informanter upplever inte att man pratar särskilt mycket om fördomar och rasism till 

vardags och de gör det oftast inte själva heller, men det skrivs och talas mycket om det i olika 

medier, menar flera av dem. Några pekar också på att det är ett ganska känsligt ämne som 

också har blivit en aning stigmatiserat. Det gör att det blir svårt att ha en öppen dialog och det 

finns stor risk för missförstånd, därför kanske en hel del personer väljer att undvika ämnet 

istället. Några informanter noterar också att det gör det svårare att få en djupare förståelse för 

andra och vad man har för fördomar och värderingar. Rasism tycks inte vara särskilt 

                                                           
3 Van Dijk, T. A.(1992) Denying racism: Elite discourse and racism. Discourse and Society, 3, 87-118. Ss.90-93 
4 Guess, T. J. (2006). The social construction of whiteness: Racism by intent, racism by consequence. Critical 

Sociology, 32(4), 649-673. 
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närvarande i de flesta informanters liv och så många som fem informanter menar att de inte 

har sett eller varit med om rasism, medan tre upplever att de ser och hör det frekvent. 

 

Informant 8 säger, ”speciellt mörka män, tenderar att framförallt användas i glåpord… då 

tänker jag inte på den klassiska negerbollen som ingen vill överge… använda neger som 

någon form av nedsättande ordval… chokladtomtar var ett spännande ordval... Det handlar 

oftast om människor som bara slänger ur sig saker… med en krydda av rasism.”  

 

Informant 8 refererar till bruket av öknamn som ett slags ”vardagsrasism”, något som används 

ganska obekymrat när man pratar om grupper med annat ursprung, som antyder att man ser 

ner på dem och uppfattar dem som annorlunda. Han menar att det är något han hört eftersom 

han har varit på olika arbetsplatser, men i hans privata umgänge upplever han aldrig det. Det 

tycks som att informanterna generellt undviker ett umgänge som uttalar sig så påtagligt 

negativt om andra. Det verkar också som att det förekommer olika typer av arenor där man rör 

sig, eftersom flera, även utanför privatlivet inte ser rasism eller ens upplever diskriminering 

eller direkta fördomar, eller så uppmärksammar de dem helt enkelt inte. Diskursanalyser har 

påvisat att fördomar baserat på etnicitet och ras, vanligtvis förmedlas via vardagligt tal, 

medier och institutionell diskurs på ett sätt som normaliserar och osynliggör dessa.
5
 Tre av 

informanterna uppger att de aldrig blivit utsatta för rasism, fördomar eller diskriminering. 

Fyra menar att de råkat ut för det ett fåtal gånger, två uppger att de möter det mer frekvent och 

kvinnorna upplever klart mer diskriminering än männen.  

 

Informant 6 upplever att fördomar om tjejer eller kvinnor har varit vanligt, mest när hon var 

yngre, även om det fortfarande förekommer. Hon upplever att det är mycket vanligare med 

fördomar om kön och könsstereotyper än fördomar och stereotyper om etniska eller nationella 

grupper. ”Det är som att vi har växt ifrån rasistiska stereotyper men att vi fortfarande växer in 

i könsstereotyper.”  

 

Informant 7 säger däremot, ”Ja, många gånger. Det är sådant man inte går omkring och tänker 

på, man gräver ner det.” Det är vanligare att hon blir diskriminerad för hur hon ser ut och 

hennes religionstillhörighet än för att hon är kvinna. ”Jo, jag blev kallad apa exempelvis, när 

jag gick i gymnasiet, på grund av att jag är mörkhyad. Det är rasistiskt, när man nedvärderar 

                                                           
5 Van Dijk, T. A. (1992). Denying racism: Elite discourse and racism. Discourse and Society, 3, 87-118. Ss.87-

88 
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mig till samma värde som något djur, bara för att jag kommer från ett visst land… Avsikten 

var ju att såra mig och visa att jag inte är lika mycket värd som dem.” 

 

Även informant 9 menar att det förekommer relativt ofta och berättar att en lärare sa till henne 

första dagen på kursen, ”Jag förstår inte vem som skickade dig på den här kursen i svenska, 

för du kan ingenting. Du har bara varit här i sex månader.” Det handlade bara om fördomar 

eftersom läraren inte hade någon vetskap om hennes kompetens och det lämnade en känsla av 

obehag och av att inte tillhöra. Hon upplever sig mer diskriminerad som invandrare än som 

kvinna och ibland kommer de där lätt rasistiska kommentarerna som avslutas med, ”men jag 

menar inte dig”, säger hon. 

 

Det är intressant att notera att informanterna anser att begreppet rasism används ganska flitigt, 

men att de trots det har stora svårigheter att beskriva vad det är och vad det innebär. Det kan 

också vara ett tecken på att begreppet faktiskt används inkonsekvent i de allmänna diskurser 

och medier de nås av, eftersom det måste vara informanternas främsta informationskälla, då 

de flesta sällan eller aldrig pratar om rasism i övrigt. Det kan också bygga på en okunskap om 

ämnet, vilket gör att man har svårt att tillgodogöra sig en helhetsbild av vad som är rasism och 

hur den uppstår. Flera informanter påpekar att man ibland bedömer ganska harmlösa saker 

som rasism, vilket delvis kan var ett resultat av att många trots allt anser att rasism handlar om 

ganska extrema åsikter eller ideologi och något som egentligen inte förekommer så frekvent i 

samhället. Det kan tyvärr också innebära att antirasismen har misslyckats i att nå fram till 

allmänheten och med att förklara rasism på ett sätt som är begripligt för det flesta. De många 

teorierna och kriterierna för vad rasism faktiskt är även inom den akademiska världen, 

underlättar knappast för att förmedla en tydlig bild. När jag frågar hur de upplevde intervjun, 

visar det sig att flera ändå tycker att det är viktiga frågor att diskutera. Många upptäcker också 

lite om sig själva och uppmärksammar sina egna fördomar och hur och varför man värderar 

saker på ett visst sätt.  

 

”Jag upptäckte att jag har flera åsikter, jag visste inte att jag har.”  

 

”Det kändes bra… att kunna tänka vidare, lite längre än man gör annars… Man tror att man 

vet hur man tycker om vissa grejer… man dömer och sen kommer på sig själv med att döma.”  
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” …man fick lite aha-upplevelser igen om sig själv. Det är också intressant. Jag kommer 

kanske att grubbla lite över det här sedan.”  

 

Många refererar också till hur svårt det är att vara ärlig när man pratar om sådana ämnen. Man 

upplever att man exponerar sig själv, både inför andra och sig själv. Man måste ställas inför 

svåra ställningstaganden och fundera över hur man värderar utifrån känsla, erfarenhet, åsikter 

och kunskap, men även hur fördomar och referensramar spelar in. Deras respons återspeglar 

det faktum att många av de ställningstaganden, åsikter och värderingar man har, är relativt 

automatiserade och något som ganska sällan ifrågasätts. 

 

 

Att identifiera grupper och sociala kategorier 
 

Informanterna identifierar främst grupper i samhället som de kan relatera till som lika eller 

olika dem själva och även om de flesta uttrycker att det finns många grupper i samhället, så 

upplevs det inte som att skillnaderna är så stora, framförallt inte när det gäller klasskillnader. 

Flera påvisar att man också ser till nationella och etniska grupper, rasgrupper och den 

generella kategorin ”invandrare”, det vill säga de som inte är ”svenskar”. 

 

Informant 4 lägger fokus på ursprung när han identifierar vilka grupper han tycker märks 

tydligast i samhället. ”De jag ser mest nuförtiden… är de med..vad ska jag säga..afrikanskt 

ursprung. Det är olika i olika städer. Här i Norrköping, kommer de flesta från Syrien… och så 

de där med afrikanskt ursprung.” 

 

Informant 8 noterar att man ofta ser till ”invandrare” som en egen grupp. Man grupperar 

oftast inte efter specifik nationell bakgrund, ”men att man ganska övergripande… tittar på 

svenskar och invandrare”, men man kan också märka att vissa gör ytterligare en indelning i 

”svenskar, invandrare och flyktingar, där flyktingar skulle vara längst ner i hierarkin 

någonstans.”  

 

När de identifierar grupper som de står långt ifrån, pratar de om kriminella, missbrukare och 

personer som på något sätt står långt ifrån de konventionella normerna och värderingarna, 

men ett flertal pratar också om personer med annat ursprung än det egna och det svenska. 
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Informant 3 säger att, ”det är väl våra flyktingar och invandrare, i så fall.”  

 

Informant 9 upplever också ett avstånd till en grupp som baserat på ett visst ursprung. Men 

hon menar istället att det är den gruppen som inte kan acceptera henne och därför skapas ett 

avstånd mellan dem. Hon, till skillnad från flera andra som menar att det handlar om brist på 

kontakt, baserar sitt val av grupp baserat på egna erfarenheter. 

 

”Jag tycker att jag står väldigt långt ifrån grupper som kommer från mellanöstern. Det är inte 

så att jag vill se dem på ett annat sätt… men de är annorlunda. Jag har försökt att umgås även 

med dem, men det är väldigt olika åsikter… kulturkrockar helt enkelt. Jag har lätt att 

acceptera människor som de är men det har inte de. Om de inte kan acceptera mig, då har vi 

inget att göra…” 

 

De flesta hänvisar till grupper som man inte förstår och inte har några erfarenheter av, men 

alla betonar att de inte har något emot dessa grupper. Även om det inte finns någon 

nedsättande syn på andra, så indikeras fortfarande att det finns grupper i samhället som man 

uppfattar som väldigt separerade från sig själv och att man identifierar dem som en annan 

grupp i förhållande till sig själv. Det handlar om grupper som kategoriseras av informanterna 

men som inte nödvändigtvis själva skulle kategorisera sig på samma sätt och framför allt inte 

på individuell nivå. Det innebär att informanterna genom att identifiera grupper också bidrar 

till skapande och cementering av dessa kategorier och befäster vissa egenskaper hos dessa.  

 

Två av informanterna beskriver målande hur man upplever det att själv bli kategoriserad på 

grund av att man har ett annat ursprung än svenskt och när utseendet gör det lätt för 

människor att se dem som annorlunda. 

 

Informant 7 säger: ”Med blickar och bemötande, att man blir inte bemött på samma sätt som 

andra… Det blir för mig dubbelt, först för att jag är muslim, vilket inte är en populär grupp 

just nu i världen. Det andra för att jag är mörkhyad, det är inte heller så populärt..sedan är jag 

kvinna, det är lite halvdant… och sedan är jag ensamstående mamma, det är också en grupp 

som folk har sina synpunkter och värderingar (om)… hela paketet vet du, det är bara att köra 

på,” säger hon och skrattar lite uppgivet. 
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Informant 9 konstaterar: ”Ibland känns det lite som att man går runt med en stämpel i pannan 

där det står invandrare.” 

 

Informant 7 beskriver hur hon klassificeras och värderas utifrån en hel uppsättning kategorier 

och tillhörigheter. Därför är ett intersektionellt perspektiv väsentligt när man analyserar 

maktperspektiv, hierarkier och grupptillhörigheter. Både rasifiering, genus och klass avgör 

vilka möjligheter man har och skapar en plats i en (om än dold) hierarki,
6
 och nutida 

antagandet är att svarta män har en ras, vita kvinnor har ett genus, svarta kvinnor har både ras 

och genus, men vita män har inget av dessa.
7
 Informant 9 framhäver också en allmän syn på 

den generella gruppen ”invandrare”, att man betraktas på ett annat sätt bara genom att inte 

vara ”svensk”. I flera informanters utsagor framträder en bild av att inte bara grupper med ett 

specifikt ursprung rasifieras, utan även kategorin ”invandrare”. Informanternas utsagor pekar 

på att de ser och upplever att det finns en polarisering i samhället mellan ”svenskar” och 

invandrare”. Frågan är till vilken grad invandrare har kommit att bli en rasifierad kategori, i 

Sverige. Flera informanter påtalar att den tydligaste indelningen baserad på etnicitet, främst är 

de generella grupperna ”svenskar” och ”invandrare” och att den distinktionen främst baseras 

på utseende, men också idéer om ”invandrare” som annorlunda, mindre kompetenta och 

längre ner i en hierarki. Eftersom rasisfiering oftast refererar till processer av andrafiering, 

stereoptyisering, diskriminering och etnocentrism, men inte nödvändigtvis med mindervärde 

eller anknytning till ras eller etnicitet
8
, är det ett rimligt antagande, utifrån informanternas 

utsagor, att en sådan tendens existerar.   

 

Medan informanterna ganska lätt generaliserar och stereotypiserar grupper av människor 

tycks det inte ske lika naturligt på individuell nivå. När de blir ombedda att bedöma utifrån tio 

bilder, sådant som vem de har mest gemensamt med, vem som tjänar minst och vem som har 

högst utbildning, upplevde de flesta uppenbarligen att det var svårare att generalisera och 

kategorisera med hjälp av bilder på individuella personer. En informant tyckte att det var 

omöjligt att bedöma från bara en bild, medan de övriga genomförde övningen, vissa med 

tveksamhet och andra helt obekymrat. Flera började med att lägga in en brasklapp genom att 

säga att de bara baserade bedömningen på fördomar. Deras respons ger uttryck för att rasism 

                                                           
6
 Bonilla-Silva, E. (1997). Rethinking racism: Toward a structural interpretation.American sociological review, 

465-480.Ss.25-27 
7
 Collins, P. H. (1998). It's all in the family: Intersections of gender, race, and nation. Hypatia, 13(3), 62-82.S77 

8
 Rattansi, A. (2007). Racism: A very short introduction. OUP Oxford.Kap.6 
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och fördomar upplevs värre i en interpersionell situation, vilket troligtvis återspeglas av deras 

motvilja och svårighet att bedöma individerna på bilderna.  

 

När vi börjar med övningen skattar informant 7 och säger, ”Nu kommer fördomarna fram 

här… Man har fördomar om asiater, de är trevliga och rastakillar är coola…” Att värdera 

utifrån hur någon ser ut är egentligen inte okej, menar hon. ”Det är lite diskriminerande att 

man ska gör så faktiskt.” 

 

Hur de ser ut säger egentligen ingenting, kommenterar informant 9. ”Det var jobbigt, jag 

gillar inte att se på folk så där.” Det var ändå lite roligt tyckte hon och erkänner att ”man går 

ändå mycket efter utseendet.” 

 

Det blev mycket mer påfallande för informanterna att de använde sig av fördomar i den här 

övningen. De tycker inte att man ska bedöma någon efter utseendet men flera säger att man 

tyvärr ofta gör det ändå. Jag noterar också lite roat att alla utom en väljer att bjuda hem en 

kvinna på middag. Informant 3 resonerar, ”Ja, men jag umgås ju inte så mycket med 

invandrare… Jag skulle ju vara intresserad, men jag vet inte om jag skulle våga… Jag är ju 

ensam kvinna. .eller våga.. Ja, nu ser du att det är..förstår du!?  Puhhh! Det är fel…” säger hon 

och låter ångerfull, inser att det låter fördomsfullt och våndas lite innan hon fortsätter, ”det 

skulle vara roligt att prata med någon som har en annan religion kanske.. jag skulle välja en 

kvinna, henne kanske”, säger hon och pekar på en skrattande kvinna i slöja. 

 

 

Medfödda egenskaper eller socialt konstruerat? 

 

När vi kommer till en grovt generaliserande beskrivning av asiatiska kvinnor, reagerar 

förvånansvärt många informanter positivt på detta, troligtvis på grund av att de beskrivna 

dragen inte förefaller vara negativa. Det är inte så många som reflekterar över att mannens 

åsikter om asiatiska kvinnor är stereotypa, de flesta värderar det som ett fritt val från hans sida 

och menar att alla föredrar olika saker. 

 

En vit man uttrycker att han föredrar asiatiska kvinnor eftersom de är vackra och exotiska…  

B. och har ett angenämt sinneslag. (positiv, tilltalande läggning, karaktär, temperament) 

C. Han menar också att de ”vet hur man är en man tillags.” 
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Informant 2 tolkar det likt flera andra som bara helt harmlösa preferenser. ”Går han bara på 

det då? Det är ju ganska tunt..” Till att i del B säga att, ”det kan ju vara trevligt.” Men i del C 

betänka en möjligt negativ aspekt: ”Jaha..menar han sexuellt då?..annars skulle jag kunna 

uppfatta det som trevligt.” Han, likt flera andra reflekterar inte alls över den grova 

generaliseringen av asiatiska kvinnor. 

 

Informant 3 visar också stor förståelse för mannens uttalande. ”Ja.. jag vet inte… De är ju små 

och söta, är de ju. Det kanske är därför de gillar dem, skulle jag kunna tänka mig. Det är ju 

konstigt att han säger så.”  I del B fortsätter hon att generalisera över kvinnorna men anser att 

den nämnda egenskapen är fel att föredra. ”Jag tror att de asiatiska kvinnorna är mer 

underdåniga och det är därför de föredrar dem, men jag vet inte. Men det är ju fel också då.” 

Hon verkar också anse att det är ett större fenomen att män föredrar asiatiska kvinnor på 

grund av dessa allmänna stereotyper, eftersom hon reflekterar över män i plural. 

 

Informant 4 skrattar och säger, ”man vill alltid ha det man inte har själv.” Han tycker 

exempelvis att svenska kvinnor är ljusa och fina. I del B säger han. ”Jo, det kan du säga.” Det 

är jättestor skillnad mellan en västerländsk kvinna och en asiatisk kvinna, i temperament, 

beteende och tålamod. Asiatiska kvinnor är motsatsen till bortskämda, de lär sig att vara 

ödmjuka, menar han. Han håller även med om att mannens åsikt i del C är korrekt. ”De vet 

hur de ska göra… De är lojala och tålmodiga. ” 

 

I del C påpekar informant 9 det faktum att det är eftersträvansvärt för vissa män att ha en 

kvinna med just den kvalitén och att vissa kvinnor förknippas tydligare med den. ”Där har vi 

den.. (skratt) ehh..de flesta asiatiska kvinnor jag känner säger just det, att det är därför deras 

män valde dem. Det ligger något i det.” 

 

Man tolka det som att det sker en romantisering av den stereotypa bilden av den asiatiska 

kvinnan och att den ibland också approprieras av dem själva. Det blir en resursfördel.  

Man kan också se att informanternas tolkningar av kvinnor i förhållande till etnicitet som en 

del av de generella skillnader som finns mellan mäns och kvinnors roller i alla kulturer. 

Uppfattningar om hur män och kvinnor uppfattas och deras sociala plats, funktion och 

tilldelade egenskaper de har inom ramen för en kultur eller samhälle spelar in när man 

bedömer specifikt en man eller kvinna i relation till etnicitet. När man tolkar spelar både 
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föreställningar om kultur, kön och hierarki in. Vissa av informanterna vidareutvecklar till och 

med den stereotypa bilden av asiatiska kvinnor, de bedöms även vara underdåniga, lojala och 

tålmodiga. Nästan alla värderar utseende som en smaksak, trots att det handlar om en hel ras 

som givetvis har många olika och individuella utseenden. Inte ens när vi kommer till delen 

där personlighetsdrag rasifieras, reagerar särskilt många. Bara tre informanter anmärker på att 

det är generaliserande. I del C reagerar däremot fler på att det är generaliserande och fyra 

informanter tolkar det som negativt och nedvärderande men ingen säger att det är rasistiskt 

eller ens fördomsfullt. Flera kommenterar på att mannen inte menar något illa med det han 

säger och det väger troligtvis tungt i deras bedömning. Det framkommer ännu tydligare att 

man inte lägger någon värdering i positiva generaliseringar, när vi ser responsen på citatet, 

”Afrikaner har rytmen i blodet.” 

 

Informant 1 anser att det är knutet till plats. ”Jag tycker inte att det är negativt. De dansar ju 

vackert, va. Det måste man säga. De rör på sig lite annorlunda än… jag vet inte… det kanske 

är klimatet, det är varmt…”  

 

Informant två bekräftar att det skulle kunna handla om en biologiskt knuten egenskap. ”Det 

kan jag väl säga att de har..det ligger lite i sakens natur liksom… Sen kanske det finns de som 

inte har det, men jag har bara träffat på de som har det inom sig.” 

 

Informant 3 menar också att människor har olika egenskaper beroende på var man kommer 

ifrån. ”Ja, vi är ju olika. Det kan nog stämma… De är ju mer musikaliska, vi är ju mer stela 

här uppe i norr, det vet du väl?” 

 

Eftersom det ses som något positivt, bedömer ingen av informanterna citatet som rasistiskt, 

även om några tycker att det är en generalisering och tre säger att det är en fördom. Ingen 

tycker att det är direkt fel att uttala sig så och även två av de som bedömde det som en 

fördom, menar att de själva skulle kunna säga något liknande. Dessutom bedömer flera 

informanter att det är sant. Dock antyder citatet att rytm skulle vara en rasbiologisk egenskap, 

även om man tolkar den som positiv. Flera informanter ger också en respons som förstärker 

sannolikheten för att vissa egenskaper faktiskt betraktas som rasbiologiska. Om man erkänner 

att positiva egenskaper skulle kunna vara biologiskt knutna till vissa raser, varför skulle då 

inte negativa kunna vara det?  
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Ras sågs tidigare som något förknippat med medfödda egenskaper, kultur, beteenden, fenotyp 

och hudfärg,
9
men har ersatts av begreppet etnicitet som ett sätt att benämna de framförallt 

geokulturella skillnader som finns mellan olika grupper och det faktum att människor 

fortfarande tillskriver sig själv och andra en specifik tillhörighet baserad på rasliknande 

kriterier.
10

 Men eftersom begreppet ras inte används i Sverige och etnicitet heller inte är ett 

begrepp som en allmänhet har något direkt uppfattning om, saknas ett begrepp som kan 

medvetandegöra när antaganden baserat på rasliknande kriterier görs. Enligt 

Nationalencyklopedin är antaganden om samband mellan biologisk ras och skillnader i 

mentala egenskaper, såsom intelligens, personlighet och beteende, en av förutsättningarna för 

rasistiska åsikter.
11

 Enligt den tolkningen betyder det att informanterna faktiskt gör 

antaganden om rasanknutna personligheter och beteenden och trots att de inte värderas 

negativt skulle det ändå utgöra en av förutsättningarna för rasism.  

 

 

Självklarheten i det svenska och det vita 

 

När informanterna får reflektera över vad det innebär att vara vit, har de flesta svårt att 

beskriva det som något annat än att vara ljushyad. Informant 2 uttrycket till och med att det 

handlar om att inte ha en avvikande hudfärg. Avvikande i det här fallet kan ju tolkas som ett 

resultat av vad som är den vanligaste hudfärgen här i Sverige, men bär med sig konnotationer 

om de som färgade som ickenormativa och en syn på det vita som norm. 

 

”Det betyder inget särskilt egentligen. Man menar väl hudfärg. Att man är född exempelvis i 

Sverige, Norge, Danmark… Har du ingen avvikande hudfärg så är du ju vit..annars är man ju 

färgad.” 

 

Han reflekterar också över att vithet på något sätt är knutet till plats och nationalitet, vilket 

även informant 4 gör. Han menar att det har med ursprung att göra, som europeiska personer 

exempelvis, men att det är oftast utseendet som avgör när man bedömer det. Han menar att 

om en grupp med indiska kvinnor ser en ljushyad kvinna, så säger de att hon är vit, men de 

vet ju inte vilket land hon kommer ifrån, då menar de inte nationalitet, konstaterar han. 

                                                           
9
 Rattansi, A. (2007). Racism: A very short introduction. OUP Oxford. Kap.1 

10
 Harrison, F. V. (1998). Introduction: Expanding the discourse on" race".American Anthropologist, 100(3), 

609-631.S. 611 
11

 Nationalencyklopedin, ras. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ras (hämtad 2016-03-31) 
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Det är bara informant 6 som också relaterar vit till privilegier och ställning. ”För mig har det 

bara med hudfärgen att göra… Om man är vit, oavsett vilket land..så får man ju med sig en 

trygghet som inte andra får… det innebär mycket fördelar… man föds och så blir man 

tilldelad det. Jag tror inte att en svart person blir vit i det samhälle vi lever i idag.” Hon menar 

att de privilegier som tillfaller vita är förbehållet de som har en ljus hud och ett visst ursprung. 

 

Några informanter tolkar det också som svårare för en svensk person att bli något annat än 

svensk. De kan lättare se att de som kommer till Sverige kan bli svenskar men inte lika lätt åt 

andra hållet. Man ser att andra kan och bör bli svenskar när de kommer hit men det svenska 

tycks lite för självklart för att ändra på. Informant 8 säger att, ”jag tror att svenskar har mycket 

svårare att anpassa sig till andra..” Han menar att en indier kan bli svensk, men en svensk kan 

inte bli indier, arab eller afrikan. Detta trots att samma informant senare beskriver svensk 

kultur och nationell tillhörighet som blek och obefintlig.  

 

Är vi verkligen så blinda för vår egen norm, kultur och identitet? Om de inte sätts i relation 

till något annat är de troligtvis inget vi reflekterar över och normer är ofta osynliga fram tills 

att de överträds, men att förstå vad svenskhet, eller vithet betyder är avgörande för att förstå 

social organisering och hur de dominanta värderingarna reproduceras och skapar allianser 

som förstärker skillnader mellan vi och dem. Självklarheten i de egna normerna och 

värderingarna kan vara förödande och döljer de mönster genom vilka fördomar och rasism 

uppstår och reproduceras.
12

  

 

 

Vad betyder det att vara svensk, svart, färgad eller vit? 

 

Informanterna hade skilda åsikter om vad det innebär att vara eller bli svensk. De flesta 

kommer fram till att det är en subjektiv bedömning och att det viktigaste är om man själv 

känner sig svensk. Det var också något som de flesta inte hade reflekterat över och därför 

hade svårt att svara på. De flesta tyckte ändå att man skulle ha medborgarskap för att betraktas 

som det, även om det också handlade om andra saker, främst om man själv känner sig som 

svensk och uppfattar sig så. 

                                                           
12 Van Dijk, T. A. (1992). Denying racism: Elite discourse and racism. Discourse and Society, 3, 87-

118.Ss.88,110 
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”Jag vet inte faktiskt”, säger informant 4, men kommer fram till att det är när man har 

medborgarskap och när man har bytt kultur. Det räcker inte att känna sig svensk, man måste 

ta till sig kulturen och värderingarna också tycker han, även om det också handlar också om 

en känsla. 

 

Men informant 6 tycker inte att det är avgörande med medborgarskap.”Jag tror att man blir 

svensk på två olika sätt.  Man kan bli svensk på pappret, alltså få ett svenskt 

medborgarskap… Jag tror också att man kan bli svensk i hjärtat på något sätt… om man 

känner samhörighet.” Hon menar att även om man inte har medborgarskap, men man har bott 

länge i landet, känner samhörighet och trygghet, så kan man ändå bli svensk fast det inte står 

på ett papper. Om man bara är svensk på pappret så är det ju andra som bestämmer det, men 

man kanske inte känner sig svensk.  En del blir ju tvingade att fly från sitt land, de har inte 

valt att komma hit. ”Det kan ju vara svårt att hitta hem i ett annat land”, funderar hon. 

 

”För mig skulle det vara självklart att en person blir svensk när den har medborgarskap, men 

lycka till..”, säger informant 7 lite sakrastiskt och skrattar. ”Vad är det egentligen att var 

svensk, vad är det att vara burundisk? Det handlar om hur andra upplever det, för det handlar 

om att bli accepterad i en grupp.” 

 

Informant 9 säger att, ”det har jag funderat på… man ska känna sig svensk, man behöver inte 

vara född här, men att man har etablerat sig, att man har gått någon skola, att man har fått ett 

jobb, att man kan fungera i samhället… Andra upplever dig för det mesta inte som svensk om 

du verkligen inte är född här, mina barn upplevs inte så svenska.” När man ska fylla i blankett 

till skolan varje år så står det modersmål, bosniska. Då stryker hon över det och skriver 

svenska, eftersom de är födda här. Men man ska nog avgöra det själv och inte låta sig 

påverkas, säger hon.  

 

Informant 7 och 9 pratar om vikten att bli accepterad som svensk och att det är svårare att 

riktigt känna berättigande och tillhörighet om man inte accepters av andra i den gruppen. De 

övriga informanterna lägger större betoning på om individen själv känner sig så, men flera 

anser också att man på något sätt måste anpassa sig och etablera sig i samhället för att tolkas 

som svensk. Här ser man tydliga tendenser till antaganden om color-blindness, som dock inte 
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motsvaras av en reell verklighet
13

, den existerar bara som ett ideal, hos dem som inte själva 

levt i en verklighet där man betraktas som annorlunda på grund av sitt utseende. Det blir då 

tydligt att det handlar om stora hinder som ska överkommas innan man till fullo kan uppleva 

sig som en del av en annan nationell tillhörighet. När vissa dessutom anser att man inte riktigt 

kan byta nationalitet, blir det omöjligt för människor att bli accepterade som något annat.  

En informant tycker att den spatiala anknytningen är helt avgörande. Vilket också antyder att 

inte ens ett adopterat barn kan bli svensk. Då kommer aldrig en invandrad person att kunna bli 

det heller och nationalitet blir helt beroende av den plats som anses förknippad med en viss 

etnicitet genom arv och anknyter biologi med plats och tillhörighet. 

 

”Enligt lag så måste de väl ha svenskt medborgarskap, va.?”  

Har det någon betydelse om man själv känner sig som svensk? 

”Juridiskt är de ju svenskar när de hart fått sitt medborgarskap men ska vi se det på ett 

personligt plan så kommer de ju aldrig att bli svenskar… De kan aldrig bli svenskar eftersom 

de inte är födda här i landet.”  

Hur många generationer tar det innan en person blir svensk då? 

”Det är svårt att säga. Det kan ju blandas upp med det svenska också, men det är svårt att säga 

exakt… Ursprunget är ju ändå ett annat, sedan blandas det upp med det svenska kanske.”  

 

Han anser utan tvekan att en svensk person inte kan bli något annat heller. Han tycker inte 

heller att någon av de uppräknade räknas som vita (indier, araber, afrikaner och 

latinamerikaner). Jag undrar då om han anser att afrikander (den ljushyade befolkningen) som 

bott i Sydafrika i många generationer är afrikaner. Han konstaterar lika säkert att de är de inte, 

de är vita.  

 

Informant 2 anser alltså att raser existerar enligt den gamla tesen om plats, biologi och arv, 

dock anger han inga värderingar eller status som knutna till dessa men jag observerar att han 

inte invände mot att belägga varken asiatiska kvinnor eller afrikaner med bestämda 

egenskaper eller personlighetsdrag, även om dessa tolkades som positiva av honom. Idéer om 

raser som en produkt av nationalismens uppkomst, dröjer sig uppenbarligen kvar, långt efter 

att begreppet och erkännandet om mänskliga raser förlorat i erkännande.
14

Det märks tydligt 

                                                           
13

 Winant, H. (2000). Race and race theory. Annual Review of Sociology, 169-185.S.182 
14 Harrison, F. V. (1995). The persistent power of" race" in the cultural and political economy of racism. Annual 

Review of Anthropology, 47-74. Ss.51-52 
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att de flesta lägger in rasliknande värderingar i hur de betraktar nationalitet i förhållande till 

ursprung. Eftersom rasism existerar på en vid skala mellan uppfattningen om raser som 

biologiskt urskiljbara och ordnade i ett hierarkiskt system med naturliga motsättningar, till 

etnocentrism och uppfattningar om ”den andre” som aktivering för negativ stereotypisering 

och diskriminering, har man alltmer kommit att prata om rasåtskiljning som en process. Dock 

innebär det inte att de som rasifieras nödvändigtvis betraktas som underlägsna.  

Rasifiering kan också skapa grupper som inte direkt skulle definieras som en etnisk grupp 

eller ras, som i fallet med araber. Rasistiska tendenser kan också uppvisas i förhållande till 

vissa andra specifika kriterier som religion, där det mest påfallande exemplet är det som 

benämns islamofobi, det vill säga rädsla, hat eller diskriminering mot muslimer och islam. 

Rasifieringen av muslimer visar att ras inte längre bara anspelar på biologi eller fenotyper och 

att rasism kan anta samma former trots att det inte riktas mot en definierbar rasgrupp. 

Även idén om nationer är ett resultat av intellektuell, politisk, kulturell och ekonomisk 

utveckling i modern tid som bidragit till bilden om rasers biologiska och spatiala anknytning. 

Både nation och ras är moderna uppfattningar om separation enligt vissa linjer som saknar 

belägg, men som har blivit så naturaliserade att de ofta godtas som ett faktum.
15

 

 

 

Flera av informanterna verkar tycka att det är svårare för en svensk person att bli något annat 

och är i den diskussionen mycket mer upptagna med om den svenska personen verkligen 

skulle accepteras som exempelvis indier eller afrikan. Till skillnad från när de skulle avgöra 

när en person blir svensk tycks andras accepterande av tillhörigheten tolkas som mycket mer 

avgörande, när de funderar över hur och när en svensk kan bli något annat. Men de anser att 

flera liknande faktorer också är viktiga, som att ta till sig kulturen, ha medborgarskap och 

känna eller uppfatta sig så. 

 

Informant 4 menar att en svensk kan bli något annat på samma sätt som någon kan bli svensk 

men att det beror på om personen tillåts bli det. I Indien kan man bli det, men om en svensk 

person vill bli afrikan eller arab, så tror han inte att den blir accepterad som det. ”I hela 

världen, det är bara en religion som har ingen plats för alla andra och det är islam.” Han 

menar att det är speciellt svårt att bli accepterad i muslimska länder. Eftersom han själv är 

indier, tycker han sig ha belägg för att man lätt kan bli accepterad som indier. 

                                                           
15
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Informant 5 har däremot skilda idéer om hur accepterande indier är. Han berättar att han 

känner en person som bodde flera år i Indien men att hon inte kunde bli indier. Han tror 

generellt att det är svårt för en inflyttad person att få en annan nationalitet, men att barnen till 

en invandrad person och en infödd, får den nationaliteten. Han försöker förklara hur en svensk 

person enligt den logiken skulle bli arab. ”Om jag gifter mig med en svensk kvinna kanske 

våra barn blir arabiska… nä, vänta..”, säger han och skrattar. Han funderar och kommer fram 

till att barnen blir arabiska om de bor i ett arabiskt land och de blir svenskar om de bor i 

Sverige. 

 

Informant 9 säger att en svensk person nog kan bli indier och ännu lättare bli accepterad som 

latinamerikan, men inte afrikan. ”Nej, det tror jag inte… kanske på grund av hudfärg, att du 

alltid ser annorlunda ut.” Men inte heller som arab.”Nej, det tror jag inte…” det handlar om 

hudfärgen där också och man skulle ha svårt att bli accepterad och integrerad, tror hon. 

 

Informant 7 säger däremot att hon inte tror att en svensk skulle bli accepterad som 

latinamerikan. ”Nej, han skulle fortfarande kallas gringo hela sitt liv tror jag.” 

 

De informanter som inte upplever några hinder från andra med att kategorisera sig som 

svenskar, tycks anse att andra nationaliteter och etniciteter har lättare att bli svenskar än för 

svenskar att bli något annat. De som inte känner sig accepterade som svenskar ser det tvärt 

om. De som tycker att det är lätt att bli svensk resonerar troligtvis så eftersom de själva vant 

sig vid att betrakta människor med andra utseenden och etniska bakgrunder som svenskar, 

men de som själva inte känt sig accepterade som svenskar vet att det tyvärr inte är alla som 

accepterar dem som svenskar lika lätt. Det är tydligt att flera tycker att ett (från majoriteten) 

avvikande utseende kan vara en försvårande faktor för att byta nationalitet, framförallt i 

förhållande till att accepteras av andra. På frågan om en svensk kan bli afrikan svarar 

informant 3: 

 

”Det är väl… men man har det där med hudfärgen”, säger hon lite förbryllat. ”Jag kanske har 

för lite erfarenhet av att träffa folk från olika länder. Egentligen kan man ju det, men huden är 

ju samma. Man kanske säger jag bor i Afrika och inte jag är afrikan?”  

Är det konstigt om en person med afrikanskt utseende skulle presentera sig som svensk? 

”Neej.”  
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Men vad är det för skillnad då?  

”Jaa, vad konstigt man tänker! Jag vet inte..” 

 

Intressant nog kommer fler indikationer på vithet fram när tolkningar av andra nationaliteter 

och raser ställs i relation till vithet. Informant 3 menar bestämt att varken araber eller 

latinamerikaner kan vara vita, men ingen av de övriga reagerar heller på formuleringen om en 

vit person kan bli arab, eller latinamerikan, vilket kan tyda på att de inte tolkar dem som vita. 

Informant 9 uppmärksammar det dock omgående när hon kommer med det egna förslaget om 

att en svensk nog skulle kunna bli spanjor, men när hon skulle värdera om vilken vit person 

som helst skulle kunna bli spanjor, noterar hon att det blir lite märkligt eftersom spanjorer är 

vita. Det tycks som att det inte är självklart att vit faktiskt betyder bara ljus hud, men att man 

betraktar det som grader av ljushet, där det främst är människor från väst som anses som 

riktigt vita. Det har uppenbarligen inte konkret med hudfärg att göra, då flera som betraktas 

som icke vita kan ha ljusare hud än de som betraktas som vita. Trots det är hudfärg den enda 

tolkningen av vithet som görs. Det finns också tendenser till att tolka en hudfärg som mörkare 

än den är, som i fallet med araber. Uppfattningen av araber som färgade skapar en fiktiv bild 

av deras faktiska hudton. Att dela in människor efter hudfärg måste vara ett ännu mer 

vanskligt företag än att göra det genom ras men trots det syns dessa tendenser tydligt när 

informanterna reflekterar över nationalitet, etnicitet och ras.  

 

 

Majoritetsgruppen, normen och makten 
 

Ganska sällan dyker det upp reflektioner om normativa värderingar och majoritetsgruppens 

maktposition i förhållande till minoritetsgrupper eller ”de kulturellt avvikande andra”. De 

rasifierade system som skapar rasism är oftast så integrerade i kulturella referensramar och 

perspektiv att de framstår som naturliga och harmlösa.
16

 Men informant 6 och 7 synliggör 

detta förhållande när de pratar kring scenario 4 del B, där en svensk familj klagar på att en 

romsk familj ska flytta in i samma fastighet (i jämförelse med första delen där en somalisk 

familj klagar): 
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”Jag tror att det skulle bli taget på ett annat sätt… de skulle nog ta det mer seriöst och kanske 

prata med dem om det på ett annat sätt.” Även om hyresvärden inte skulle fatta ett annat 

beslut, så tror hon att denne skulle ta det mer på allvar och ta sig tid att motivera sitt beslut för 

den svenska familjen, säger informant 6. 

 

Informant 7 noterar: ”Då är man mycket snabbare på att relatera till rasism.” Det är 

framförallt eftersom det handlar om majoriteten gentemot en minoritet. Majoriteten nekar den 

minoriteten rättigheter. Majoriteten är starkare och har mer makt, därför blir det känsligare, 

säger hon. Om majoriteten handlar rasistiskt och diskriminerande så får det stor effekt för 

minoritetsgrupper. Det kan ju handla om rasism mellan minoritetsgrupper också, men det får 

inte samma effekt. Det är ju inte bara vita som kan vara rasister, säger hon. 

 

Informant 6 pratar om positiv särbehandling av majoritetsgruppen. De kräver och har rätt till 

en motivering viket inte alltid är sant för minoritetsgrupper, de tas inte på samma allvar. 

Informant 7 observerar att beslut som missgynnar minoriteter får större konsekvenser, men att 

man också lättare tolkar majoritetsgruppens åsikter och aktioner som rasistiska eftersom det 

krävs mer vaksamhet i den relationen. Två av informanterna funderar i samma banor i 

samband med scenario 6.  

 

Informant 7 säger: ”Jag skulle säga att det är typiskt… Man glömmer bort att ungdomar är 

ungdomar… man ska inte se deras kultur framför själva individen och det är det man gör 

oftast i de här områdena… De kanske inte ens vet vad deras kultur går ut på, de kanske är 

födda här i Sverige… de hamnar mittemellan… de döms utifrån deras kultur.” Det är ett 

tecken på att det finns segregation i samhället och att det har låg prioritet. ”I och med att det 

är ungdomar så behövs det inga insatser..det är bara deras kultur. Det är bara så.” Men när det 

är områden där det bor svenska ungdomar som är socialt utsatta och de håller på så där, då 

ingriper man, säger hon. Det är diskriminering av minoriteter, på gränsen till rasism, eftersom 

man kan tycka att de betraktas som mindre värda, inte värda att lägga resurser på. Hon märker 

att när utländska ungdomar gör saker, så tänker man inte att den här personen behöver hjälp, 

utan man skyller det på deras kultur, att de är våldsbenägna. Man ser det oftast inte som 

naturligt för en svensk att begå brott, men det är naturligt för en utländsk person att begå brott.  

 

Informant 9 ger uttryck för liknande tankegångar: ”…vad ska vi göra där, det är ändå bara 

problem där,. Det är inget att kämpa för, de kommer ändå bli kriminella…”, tror hon att man 
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ofta tänker. Hon tror inte att man satsar lika mycket i de områdena, inte som man gör i finare 

eller mer blandade områden.  

 

Som noterats av flera forskare, så kommuniceras de nästan oöverstigliga kulturella 

skillnaderna frekvent som ett faktum i offentliga diskurser
17

 och trots att rasbegreppet tycks 

ha spelat ut sin roll, kan man fortfarande se separering mellan grupper enligt kriterier baserat 

på kulturella skillnader. Därmed har begreppet kulturrasism uppstått, främst för att beskriva 

just den diskriminering som fortfarande råder mellan majoritetsgrupper och minoriteter.
18

 

Majoritetsgruppen tolkar problem som kulturellt relaterade och ser dem som svårlösta eller 

som något man inte kan göra något åt och lägger därför inte samma resurser på dem.  Man 

tenderar att se vissa beteenden som naturliga och därmed blir negativa generaliseringar om en 

grupp till stereotyper och följs av ett agerande som baserats på dem, vilket leder till strukturell 

diskriminering och rasism. Detta förhållningssätt märks och ges uttryck för även hos 

informanterna själva, viket vi kommer att se i nästa del. 

 

 

Dominerande värderingar 
 

Många utgår ifrån de dominerande värderingarna för att värdera situationer och de tycks 

finnas inbyggda i de egna referensramarna. När personer som inte är födda i Sverige, bryter 

mot dessa kan bedömningen göras att de inte förtjänar att vara en del av det här samhället. En 

slutsats som troligtvis inte skulle nås lika lätt om vi pratade om etniska svenskar, trots att en 

etnisk svensk bör vara mycket mer medveten om de normer den bryter mot. Implicit antyds 

det att de svenska värderingarna om lika värde, tolerans och rättvisa inte delas av alla och man 

tolkar utifrån att de egna värderingarna är de som avgör vilket beteende som är acceptabelt 

och korrekt. 

 

Informant 4 pratar om hur vissa grupper vägrar anpassa sig och hur han upplever att de 

kommer hit, förstör och tar över. ”Det är mycket vanligt hos dem (afrikaner), röka hasch och 

göra dåliga grejer, snabba pengar, förstår du? Jag bodde i Åby… ett jättefint område… jag 

kan visa vad de har gjort där..de anpassar sig inte efter den där trakten, det är tvärt om. De gör 

det där området precis som de hade det där i sitt eget land.” Folk säger exempelvis att i 

                                                           
17 Harrison, F. V. (1995). The persistent power of" race" in the cultural and political economy of racism. Annual 

Review of Anthropology, 47-74.Ss.48-49 
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Rosengård behöver du inte prata svenska. ”Men vad är det här för skit! Var bor ni då? Är det 

här deras land?” De skojar med varandra om att man säger till svenskar när de kommer dit, att 

”har du visum? Jag vet att en del som skulle sitta här och lyssna på mig skulle säga, du är 

rasist..du har sådana åsikter, då är du rasist. Men jag är inte rasist.”  

 

Informant 8 säger i anslutning till scenario 6, där informant 7 och 9 hade helt skilda 

uppfattningar om vad som händer. (se sidan 28)  

 

”Det känns som en realistisk situation… Mina ärligt spontana känslor och reaktioner vid 

sådana händelser..är ganska mycket rasistiska faktiskt. I sådana situationer känner jag de 

behöver ju inte vara här då, så känner jag faktiskt. Vilket bryter mot allt annat jag har sagt… 

Om man kommer utifrån, från någon annanstans hit och inte uppför sig och inte tar den hjälp 

som erbjuds..jag utgår från att de har fått någon form av stöd… då känner jag att då behöver 

de inte vara här.” Men han erkänner att han bara tolkar situationen utifrån det som rapporteras 

i media och att han kanske skulle uppleva det annorlunda om han hade personlig erfarenhet av 

det. Han tycker att det är normalt att ungdomar oavsett bakgrund ställer till med en del 

småsaker men att det i de här fallen ofta handlar om ”mer aggressiva små upplopp.”  

 

Man sätter gränser för när ett beteende blir oacceptabelt och bryter för mycket mot de 

dominerande värderingarna, att människor tillhötande en viss grupp mer frekvent tycks bryta 

mot dem gör det lättare att generalisera över en hel grupp. Enligt forskning tyder mycket på 

att ju mer en rasgrupp upplever sig kollektivt alienerade, förtryckta och orättvist behandlade 

av samhället, desto troligare att är det att de uppfattar andra grupper som ett hot. Enligt teorier 

baserade på självintresse uppstår fientlighet och konkurrans främst i situationer av 

arbetslöshet, låglönearbete och i miljöer med raslig förändring. Blumer’s group position-

modell antar att känslor av konkurrans och fientlighet skapas genom historiskt och kollektivt 

skapade uppfattningar om den plats i den sociala rangordningen som en grupp rättmätigt bör 

inneha i förhållande till andra grupper. Vidare antas att gruppers etablering av position kräver 

etnocentrism, andrafiering, rättfärdigande av status och privilegier, samt att andra grupper 

antas vara ute efter samma resurser.
19

  

Trots att forskning om rasism ofta fokuserar på teorier om konkurrens, lyser dessa tendenser 

med sin frånvaro i empirin. De flesta ger uttryck för socialt avstånd till andra grupper som kan 
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förknippas med stora kulturella skillnader och upplevelser av andra som främmande eller mer 

hotfulla. Man ser också tendenser om att majoritetsgruppen är mer berättigad till resurser och 

att den bedöms mer positivt och förknippas med högre status. Jag har däremot inte funnit 

några tendenser till nollsummekonkurrens i det som informanterna ger uttryck för, trots att 

forskning påvisat att det skulle vara vanligt förekommande. Bara en av informanterna ger 

uttryck för det när han talar om en annan etnisk grupp inom den egna branschen. 

 

”Här i Norrköping, syrianer är största gruppen..hela restaurangbranschen, de har ockuperat, 

hela taxibranschen, de har ockuperat..till och med, de har sin egen kyrka, en stor kyrka…” 

 

Trots att många teorier om rasism fokuserar på etnisk konflikt och konkurrens, tyder generellt 

inte informanternas respons på att ett sådant förhållande råder, däremot indikeras att alla inte 

anses lika berättigade till de gemensamma resurserna och att tillgången till dessa bör 

motsvaras av någon form av motprestation och att ett allt för avvikande beteende inte 

accepteras. Det är inte alltid konkreta grupper som utpekas, men det handlar främst om 

grupper och individer med ett annat ursprung än svenskt, främmande personer med en 

främmande kultur och beteenden. Det är tydligt att människor som bor i segregerade områden 

blir kategoriserade som en missanpassad grupp och det finns vissa stereotypa bilder av vilken 

typ av människor som bor där. Informant 6 påtalar också att det finns en stereotyp bild av hur 

”ortenmänniskor” ser ut, det vill säga ungdomar från förorten. Segregation tycks bidra till en 

ökad polarisering mellan vi och dem, som noterats i flera andra studier och som beskrivs av 

Qian och Lichter, som en faktor för återskapande av socialt avstånd.
20

 

 

När informanterna ska bedöma citatet ”Vi måste skydda våra kvinnor”, yttrat av en syrisk 

man, så tolkar de det som fel och olämpligt.  De flesta tolkar det som att mannen är rädd för 

att deras syriska kvinnor ska gifta sig med andra män och vissa tolkar det också som att 

mannen menar att kvinnorna ska skyddas från andra kulturella föreställningar som finns i det 

svenska samhället. Här menar flera att det handlar om inskränkningar av kvinnornas frihet. 

 

Informant 1 undrar: Vad ska de skyddas emot? Mot samhället eller mot män? Hon relaterar 

det till något hon minns från när barnen var små och de bosniska kvinnorna inte kom med sina 
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barn till förskolan. Hon fick höra att det berodde på att männen inte ville att de skulle bli för 

svenska så de fick inte gå dit. ”Men barnen växte och kvinnorna med, sedan var det flera av 

dem som skilde sig…” 

 

”Det är inte säkert att de kvinnorna vill bli skyddade… Det är inte säkert att de känner att de 

vill bli förtryckta. Skydda handlar i det här fallet om makt och kontroll. Att de ska skyddas 

från västerländsk kultur, kan jag tänka mig.” Men det ligger ju så att säga i deras natur och 

kultur, det där. Det kan ju vara jättesvårt, det är ju många kvinnor som lider på grund av det, 

så det tycker jag är fel, säger informant 2. 

 

”Det är väl nästan samma sak där. De blir ju förbjudna.. ja du vet..de skyddar ju sina… de 

gifter sig väl tidigt innan de är mogna.? Det är ju frågan vad man menar.. menar de att de inte 

får vara ute i samhället.. det är väl det han menar kanske. Jag tycker att det är fel att de inte får 

vara ute i samhället.” Det kommer ju fram ibland i media, säger informant 3. 

 

Medan de drar andra slutsatser utifrån samma citat yttrat av en etnisk svensk man: 

 

”Kvinnorna skulle skratta”, säger informant 1 och skrattar. Männen kanske är rädda för att bli 

lämnade, spekulerar hon.  ”När människor kommer hit från olika länder är det viktigt att vi 

pratar om hur man uppför sig här i Sverige..att kvinnor är lika mycket värda här… man måste 

respektera alla tjejer. Ett nej är ett nej.”  Det är viktigt att alla som kommer hit får lära sig det 

här, att man kanske tänker på ett annat sätt här, menar hon.  

 

”Det tycker jag också är fel… Skydda våra kvinnor från andra nationaliteter, menar han 

förstås.” Att skydda innebär väl här att kvinnorna inte ska gifta sig med män med annan 

etnicitet, religion eller politisk uppfattning kanske, funderar informant 2. 

 

”Ja, vad menar de? De kanske menar att de blir våldtagna och så, det har ju hänt. Det kanske 

är de invandrare och flyktingar som kommer hit som tror att vi svenskar är lössläppta.. 

kvinnor. Men de flesta är ju inte det. Det kanske är det de menar”, säger informant 3. 

 

Det tycks vara lättare att identifiera förtryck, missförhållanden och brister hos andra kulturer 

och man tenderar att betrakta dem som avhängiga kultur och dess värderingar. Dock tycks 

man inte se det som kulturella mönster, när man ser problem inom ramen för 
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majoritetsgruppens kultur, utan tolkar det istället som individuella företeelser. Informanterna 

tolkar det som att de syriska kvinnorna blir förtryckta men inte de svenska. Trots att det 

självklart finns ett socialt tryck även på svenska kvinnor tolkas det oftast inte som ett 

kulturellt problem, utan snarare som att vissa individer far illa och möjligtvis, om det är 

tillräckligt omfattande, som ett samhällsproblem. Man utgår ifrån tolkningar av ”vår frihet” 

kontra ”deras frihet”. Svenska kvinnor tolkas som fria, men kvinnor från andra kulturer som 

mindre fria. Den ”nya rasismen” innebär bland annat att man har uppfattningen om andra 

kulturer och värderingar som sämre eller mindre moderna än de egna nationella 

värderingarna.
21

 Därmed spelar också de västerländska rasneutrala, liberala och 

demokaratiska värderingarna in för att samtidigt dölja och definiera skillnader mellan de egna 

överlägsna värderingarna och normerna i relation till andra.
22

 Trots att informanterna har olika 

ursprung och bakgrund, ser man samma mönster av andrafiering, etnocentrism och 

bedömningar av kulturell särart som beständiga och svårföränderliga som antaganden genom 

deras respons. Det visar på att etnocentrism och synen på ”den andre” är fenomen som 

existerar oberoende av ursprung, kulturell tillhörighet och identitet. Det betyder inte att man 

ska se en dominant grupps etnocentrism och andrafiering som harmlös eftersom 

maktperspektivet bidrar till att strukturera en etnisk hierarki som leder till att makt, diskurs 

samt politiska och kulturella plattformar inte blir lika tillgängliga för alla och skapar 

förutsättningar för exkludering, strukturell diskriminering och rasism. Man kan också se att 

informanterna har tagit till sig dominerande värderingar i olika utsträckning och att de, 

parallellt med egna individuella, etniska och kulturspecifika perspektiv, spelar in i deras 

tolkningar och värderingar av ”de kulturellt andra”. Rasperspektivet verkar alltid i förhållande 

till ”de andra” men ofta inom samma normativa ram.
23

 Man blir blind för de egna bristerna, 

men kan tydligt se andras brister utifrån den egna normativa måttstocken. När dessa brister 

eller utifrån de egna normerna sämre värderingarna, dessutom förknippas med människor av 

ett annat ursprung, förklaras det gärna som kulturellt relaterat och därmed förknippat med en 

viss kulturell grupp. Den rasifiering som följer på sådana antaganden, reifierar konceptet av 

andra grupper som i grunden annorlunda den egna.  
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Stereotypa tolkningar  

 

När flera av informanterna tolkar något på samma sätt, eller utifrån en förväntad ram, kan 

man anta att de grundar sig på någon form av allmänt känd stereotyp eller generalisering. Så 

är fallet i scenario 13, där en svensk man söks till tjänsten som pizzabagare på en pizzeria som 

drivs av en syrisk familj. De flesta informanter reagerade spontant med att skratta när de 

hörde scenariot, de reagerar på att en svensk man skulle jobba som pizzabagare, ett yrke som 

annars främst förknippas med personer med utländsk bakgrund.  

 

Informant 8 skrattar och säger: ”Ja, det kan bli roligt… Det är inte så lätt att baka pizza som 

man kan tro… De kanske vill ha någon som lättare kan kommunicera med deras kunder… 

hjälpa dem att anpassas… de kanske känner att de vill ha någon utanför familjen… Jag har 

nog aldrig blivit serverad pizza av någon svensk… det känns fel att beställa pizza av en.”  

 

Informant 9 säger: ”Vad är en svensk, är det en person som är född i Sverige, har svenskt pass 

eller är etnisk svensk? Jag är också svensk, fast de flesta ser mig inte som svensk.” Hon tycker 

att det låter konstigt, ”det finns ingen etnisk svensk som bakar pizza.” De kanske bara har 

uttryckt sig fel, funderar hon. 

 

Informanterna ger uttryck för förvåning, och informant 8 påpekar att det är svårt att baka 

pizza och antyder att den svenska personen kanske inte skulle klara det. Är det mer troligt att 

en syrisk person skulle komma till Sverige med kunskap och talang för att baka svenska 

pizzor? Givetvis är hans reaktion baserad på stereotyper. Informant 9 reflekterar till och med 

över att de kanske har formulerat sig fel, men tar också upp det mindre självklara om vad man 

menar med svensk i det här fallet, något som inga andra informanter reflekterade över. Trots 

att ”svensk” och ”etnisk svensk” har varvats i underlaget, så är detta det enda tillfället då 

innebörden av ”svensk” har ifrågasatts.  

 

I scenario14 gör informanterna direkt en koppling mellan den etnicitet som söks i 

platsannonsen och det som butiken ska sälja. De förutsätter att ”afrikanskt ursprung” ska 

räcka för att kvalificera någon till ett arbete där man ska sälja kläder och hantverk från Afrika. 

Informant 6 påtalar däremot att afrikansk bakgrund inte behöver betyda rätt kompetens för 

jobbet, även om hon tror att kvinnan som annonserar säkert tänker så. Informanterna drar 

också snabba slutsatser om vem målgruppen är.  
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Informant 5 säger att, ”det är bra. Det är rätt… De behöver en person som kan ta hand om 

afrikanska kvinnor som handlar där. De behöver språket, kanske. Personal som kan prata med 

de som kommer dit… De flesta kan inte prata svenska kanske.” 

 

 ”Det är inte så fel kanske… om det är afrikanska saker så kanske det passar… Hon kanske 

ska ha på sig kläder som de säljer… smink som de säljer och så”, säger informant 1. Hon 

menar att produkten som ska säljas är relaterad till personen som efterfrågas. 

 

De förmodar att eftersom ägaren söker en afrikansk kvinna, så är målgruppen också 

afrikanska kvinnor. De tycks syfta på att afrikanska kvinnor är utmärkande utseendemässigt 

och kulturellt och att produkterna då ska marknadsföras och säljas med fokus på just det. 

 

Informant 2 utbrister omgående: ”Perfekt!” ”Det är ju marknadsföring… reklam hela dagen.” 

Så skulle han själv göra. ”Vem kan bättre om kläder en den personen? Det gäller ju att sälja.” 

Om affären ägs av en afrikansk kvinna så är det ännu bättre, menar han.  

 

Informanterna tycks uppleva att det är självklart fördelaktigt att anställa en afrikansk person 

till jobbet då det relaterar till produkterna som ska säljas, men vad är det som gör att just det 

afrikanska upplevs så kopplat till en specifik kultur och preferenser? Jag tror knappast att 

någon skulle hålla med om att klädkedjan Indiska bör prioritera att anställa personal med 

indisk bakgrund, eftersom de har större kunskap om kläderna som ska säljas, kan bära upp 

kläderna bättre eller ha lättare att prata samma språk som kunderna, så frågan är varför nästan 

alla direkt drar den självklara slutsatsen. Jag kan spekulera att det till viss del har att göra med 

hur kulturellt annorlunda vissa grupper anses vara och att man lägger större vikt vid rätten till 

kulturell särart och att det berättigar andra ageranden och annan logik, när det handlar om 

grupper som betraktas som väsentligt kulturellt avvikande i förhållande till den egna och 

samhällets. Det kan också handla om att exotifiering av vissa kulturer betraktas som normalt 

och därför betingar en annan värderingsgrund. Det kan även antyda att man ser det som svårt 

att byta etnicitet och därmed de ”ärvda” kulturella element och kunskaper som förväntas 

ledsaga denna. Den afrikanska kvinnan förväntas falla inom ramen för en viss gruppstereotyp 

som är kopplad till kulturell kunskap, tillhörighet och delade preferenser med andra av samma 

ras.  
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Alla utom informant 5, som bara varit i Sverige knappt två år, tolkar uttalandet ”Norrmän är 

dumma.” som ett skämt eller något som inte är allvarligt menat även om en del också säger att 

det egentligen är fördomsfullt det med. Ingen av dem tolkar det ens med god vilja som 

rasistiskt. Det tyder på att informanterna är medvetna om att svenskar och norrmän har en 

tävlingsinriktad, men skämtsam jargong sinsemellan och tolkar automatiskt utifrån den 

vetskapen. Informant 5 däremot tolkar det utifrån sina referensramar och ser det då som 

rasistiskt.  Informant 5 säger omedelbart, ”Det är fel… rasistiskt.” och informant 4 meddelar 

lika omgående att, ”Det är bara skoj. Det är ingen sanning i det.” 

 

Informanterna tolkar efter kollektiva stereotyper och uppfattningar, när dessa finns 

tillgängliga och reagerar tydligt på stereotyper trots att de troligtvis inte har haft så omfattande 

kontakt med dessa grupper, vilket tyder på att ”false consciouness” (blindhet eller 

omedvetenhet om hur man konformerar till och reproducerar ett system) till någon grad 

opererar här och tyder även på att det finns en bred igenkänning av vissa stereotyper.
24

  

Forskning om kognitiva orsaker till fördomar o diskriminering, visar att människor lär sig 

stereotyper genom association. Skenbara korrelationer skapas mellan händelser och 

egenskaper i relation till andra etniska grupper eller raser, vilket skapar ickerepresentativa 

eller falska stereotyper. Människor formar och inordnar andra i sociala kategorier på mer eller 

mindre omedvetna principer av klassificering, vilka kan vara väl eller dåligt underbyggda och 

som, när de väl etablerats, lätt aktiveras. Det har påvisats att människor vanligtvis associerar 

ett visst drag med en hel uppsättning stereotypenliga egenskaper som inte hade varit logiska 

om de inte baserats på någon form av gruppstereotyp och vissa grupper i ett samhälle tycks 

ofta vara oproportionerligt representerade i vissa roller och gruppen tillskrivs därför lätt vissa 

egenskaper som relaterar till dessa roller.
25

 Dessa kan uppstå, som här, när en viss etnicitet 

starkt förknippas med ett visst yrke och man tenderar då att reagera utifrån och associera vissa 

rasifierade grupper med denna upplevda sanning eller realitet.  

 

 

 

 

                                                           
24 Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1994). The role of stereotyping in system‐justification and the production of false 

consciousness. British journal of social psychology, 33(1), 1-27. 
25 Sidanius, J., & Pratto, F. (2001). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. 

Cambridge University Press. Ss.11-12, 14 
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Stereotyper, generalisering och sanning 

 

Flera informanter tolkar citatet ”Afrikaner har rytmen i blodet” som sant, andra tolkar det som 

en generalisering eller fördom, men eftersom det tolkas som positivt tolkar ingen det som 

rasistiskt. 

 

Informant 6 skrattar och utbrister, ”Jättegeneralisering! Men jag vet ju att jag är skyldig till att 

ha sagt något liknande… Man generaliserar fast man inte vill egentligen. Det kommer bara ut 

och så märker man att det blev jättefel.” Det är fördomsfullt, men jag tror inte att det är 

baserat på något negativt alls. Som när man säger att asiater är smarta. Men jag tror inte att 

det kommer från en dålig plats.”  

 

Informant 8 kontrar med, ”ja, för svenskar har det definitivt inte.” Han menar att man kan 

vara fördomsfull, det är han själv, fast det inte har någon negativ klang. Hans fördom om 

afrikaner är att de är välvuxna, snygga och har rytm.  

 

Däremot tolkas citat 2: ”Jag undviker att sitta i närheten av afrikaner och araber eftersom de 

luktar så illa.” som osant, negativt och av de flesta också som rasistiskt. 

 

Informant 5 skrattar högt och länge, innan han säger, ”det är rasistiskt.” Men han har hört 

människor säga så. Även om en person skulle lukta illa så kan man hantera att sitta bredvid 

dem en stund för att inte såra dem, tycker han. ”Du klarar ju att sitta bredvid mig”, säger han, 

skrattar och sniffar demonstrativt på sin tröja.  

 

En informant känner sig lite träffad och säger, i motsats till övriga informanter att, ”Nu pratar 

du om mig.” Han har åkt stående i tåget eftersom personen bredvid honom luktade illa, 

berättar han. ”Visst, de har en viss lukt. Jag kan inte vara diplomatisk, jag pratar rakt, som jag 

känner.” 

 

De som anser det vara rasistiskt, anser också att det inte är sant och att det är nedsättande. Det 

uppfyller tydligen kriterierna för att det ska tolkas som rasistiskt, men de utgår givetvis från 

sin egen bedömning av det. En informant upplever, genom egen erfarenhet att det ligger 

sanning i att dessa grupper har en speciell lukt. Det betyder då att han inte är rasistisk 

eftersom han anser sig basera det på fakta och egentligen inte menar något illa med det, enligt 
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en majoritet av informanternas kriterier om vad som faktiskt kan utesluta rasism. Problemet 

med subjektiva sanningar återkommer som en röd tråd genom hela empirin.  

 

När vi kommer till citat 3: ”Romer är mer benägna att stjäla.”, tolkar två informanter det 

som fakta, tre är osäkra på om det är sant. Fem av informanterna ser det som en fördom och 

tre av dem bedömer det också som rasistiskt. 

 

Informant 2 säger, ”ja, de säger ju att det är så. Men jag har ingen uppfattning om det. Jag vet 

inte om det är så. Jag tycker att det kan vara fördomsfullt, eftersom jag inte vet att det är så, 

men får jag belägg för det så skulle jag ändra åsikt.” 

 

Informant 3 ger uttryck för samma ambivalens när det gäller sanningshalten, men refererar till 

en trovärdig källa. ”Jag vet inte för jag har ingen erfarenhet, men jag har hört faktiskt, lärare 

som säger så.” 

 

Här ser vi tydligt att man försöker bedöma utifrån en uppfattad sanningshalt. Dock anser 

ibland informanterna att det kan vara både sant och fördomsfullt, men inte rasistiskt. Det 

märks också att tydliga kollektiva stereotyper har en inverkan på hur människor upplever och 

uppfattar något som fakta och de grundar försiktigt en uppskattning om rimlighet och 

sanningshalt i relation till vad de har hört upprepade gånger och från vilka källor. De tycks lite 

benägna att också relatera det till den klassiska tesen om en kärna av sanning i stereotyper. 

Det är dock svårt att dra några klara linjer för vad som är en generalisering eller stereotyp, 

eftersom skillnaden däremellan vilar på antaganden om någon objektiv sanningshalt. Det är 

svårt för någon att med säkerhet säga att en generalisering av en etnisk grupp är sann, varvid 

det enda logiska antagandet blir att de därmed bör betraktas som stereotyper, oavsett om de 

kan tolkas som negativa eller positiva.
26

 Faran med att bedöma en stereotyp som sann är att 

den då kan användas som ett sätt att rättfärdiga rasism. Om man bedömer en egenskap hos en 

etnisk grupp som sann, blir det mycket lättare att försvara ett agerande baserat på detta 

faktum.
27

 Om man betraktar det som sant att romer är mer benägna att stjäla, blir det logiskt 

att en affärsinnehavare vill skydda sin verksamhet från den gruppen och kan då motivera 

särbehandling av individer baserat på ett generellt antagande om hela gruppen.  

                                                           
26 Brigham, John C. Ethnic stereotypes. Psychological Bulletin, Vol 76(1), Jul 1971, 15-38. 
27

 Van Dijk, T. A. (1992). Denying racism: Elite discourse and racism. Discourse and Society, 3, 87-

118.Ss.88,110 
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Subjektivitet i bedömning 
 

Informanternas inbyggda katalog av kategorier och stereotyper hjälper dem att relatera till den 

knapphändiga information som de förväntas reflektera, tala och bedöma utifrån. Ibland kom 

kommentarer om att de inte kan bedöma situationer med så lite information men associationer 

flödade ganska fritt i de flesta fall. Det är mycket uppmuntrande att notera att informanterna 

generellt var mer försiktiga att bedöma något, eller att de inte alltid direkt menade att befästa 

bedömningen till det faktiska scenariot utan till deras tolkning av det. Trots det är det tydligt 

att informanternas respons är subjektiv, baserad på generaliseringar, stereotyper och 

referensramar. Ofta antyder informanterna att de har någon idé om objektivitet i sina 

bedömningar. Det framkommer tydligt att en sådan objektivitet är en illusion, då de tolkar 

vissa saker som sanna och andra som falska och att inte alla delar samma uppfattning om vad 

som är sant. Vissa informanter reflekterar ganska sällan över hur saklig deras grund för 

bedömning är, ibland uppfattar de faktiskt att det baseras på en saklig, rimlig eller berättigad 

grund, men hur de resonerar speglar snarare deras egna referensramar och uppfattningar än ett 

faktiskt förhållande. Hur kan det komma sig att de ibland gör så snabba och självklara 

tolkningar och bedömningar baserat på så minimal information? När jag tar upp detta ämne 

med informanterna reagerar vissa med lite förvåning eller oförstående och några kommenterar 

det så här: 

 

”Jo, det är väl egentligen fel”, säger informant 2 och funderar länge innan han säger. ”Du 

menar att man redan har färdiga svar.? Jag tror att det är ganska vanligt. Folk är nog ganska 

snabba på att döma.” Man generaliserar oftast och mycket, utan att ta reda på bakgrund. 

”Snabba åsikter som kanske inte stämmer med verkligheten… Det är jättefarligt.” 

 

”Man reagerar utifrån vad man har hört eller lärt sig”, säger informant 6. Man reagerar utifrån 

inbyggda och inlärda värderingar. ”Men det kan ju leda till onödiga konflikter, att osanningar 

sprids, att människor blir mer trångsynta..att människor blir oskyldigt dömda.”  

 

Informant 8 beskriver det kärnfullt som, ”intryck, erfarenhet, omgivning och fördomar… Din 

interna wikipedia… lite varierande felaktig information.” Och informant 9 säger att ”det är 

exakt det jag tycker är obehagligt… men jag vet inte varför man gör så.” 
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De yngre informanterna visar större kunskaper och insikter om hur man bygger upp sin egen 

referensbas och att den ibland gör att man uppfattar och tolkar saker på ett felaktigt sätt utan 

rimliga belägg. Informanternas bedömningar är som ett resultat inte bara subjektiva utan 

också inkonsekventa. Intressant nog, reflekterar nästan alla kvinnor över ikonsekvens i sin 

respons, men bara en av männen (den yngsta) gör det. Man ser också en tydligare 

inkonsekvens hos männen. 

 

Informant 4 säger i samband med scenario 13 (där en svensk man sökes till tjänsten som 

pizzabagare på en pizzeria som drivs av en syrisk familj), att det är bara okej att söka 

anställda med annan etnicitet, men inte att prioritera den egna.”Det är okej. Hade de 

annonserat efter en syriansk, så är det fel… Men nu vill de blanda, så det är okej.” 

Men i nästa scenario (14) tycker han helt plötsligt att det är okej för en afrikansk kvinna att 

söka en anställd med samma etnicitet. ”Det är okej, absolut.”  

 

Informant 5 visar samma inkonsekvens från en fråga till en annan. I scenario 14 säger han 

också att det är okej för kvinnan att anställa någon med samma etnicitet. ”Det finns inga 

problem. De vill ha en person som passar för jobbet.” Men i scenario 15 tycker han att det är 

både fel och rasistiskt att anställa personer med samma etnicitet, dock baserar han det först på 

uppfattade skillnader i kompetens relaterat till verksamheten och etniciteten, men säger senare 

att man alltid måste tänka aktivt på att anställa personer med olika bakgrund.  

 

Bara personer med ryskt ursprung arbetar på ett mindre företag. 

”Det är fel.” Om det inte har med arbetet att göra, så är det fel. Det är rasistiskt. Eftersom 

ägaren bara anställer ryska personer. Han kan anställa personer med olika ursprung.  

Om det bara är ”svenskar” som jobbar där? 

”Det är samma.”  

Om det bara råkade bli så? Cirka 80% av alla i Sverige är ju ”svenskar”. 

”Jo, kanske men det är inte bra, man måste blanda.”  De borde tänka på att anställa personer 

med olika bakgrund, tycker han. 

 

Informanterna tolkar inom ramen för en specifik situation, som de inte relaterar till andra 

alternativa referenspunkter, eftersom många responser är relativt automatiserade. De tolkar 

utifrån de aktiva referenserna i just den specifika situationen. Man har också konstaterat att 

identiteter och uppfattningar om dessa inte är logiska eller linjära, många gånger kan en 
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individ ha en uppsättning motsägelsefulla värderingar och uppfattningar. Det vill säga att 

ideal som jämlikhet och lika rättigheter kan inte behöver utesluta diskriminering och rasism, 

varken på samhällsnivå eller individuellt.
28

 Det märks tydligt när man ser på hur 

informanterna svarar och att de ibland ger uttryck för mycket skilda värderingsgrunder. 

Många gånger handlar det om redan etablerade grunder för deras respons vilket då inte heller 

naturligt motiverar en analys för hur den värderingen överensstämmer med andra mer 

medvetna och övervägda ställningstaganden.  

 

 

Gemensamma värderingar 

 

Trots att man gärna tolkar scenarierna som ett resultat av kultur och traditioner, så betonar alla 

informanter, oavsett bakgrund, att de värdesätter kärlek och respekt mycket högt. Givetvis har 

människor olika kultur och traditioner, men frågan är om de kulturella skillnaderna alltid är så 

avgörande för alla värderingar som man tenderar att tro. I samband med scenario 7 där de får 

ta ställning till att föräldrar bara vill acceptera en svärson som har samma bakgrund som de 

själva, säger både informant 2 (etnisk svensk man) och informant 5 (muslimsk man från 

Syrien) att kärleken är viktigast, att man kan förstå det eftersom det handlar om kultur, men 

att de personligen tycker att det är fel. Gemensamt för alla informanter är att de betonar vikten 

av det fria valet att gifta sig med den man vill och flera betonar att kärleken är viktigast. 

 

”Kärleken har inga gränser… Nu är vi inne på seder och kultur också… det förstår jag ju att 

man vill hålla på sin tradition..men att flickan spjärnar emot.” Det är ju inte direkt 

fördomsfullt eller rasistiskt utan handlar om seder och bruk från hemlandet, säger informant 2. 

 

”Det händer med olika kulturer. Det händer jättemycket… men det är fel. Hon kan älska vem 

som helst... de måste inte hindra henne… Om mitt barn i framtiden vill gifta sig med någon 

från en annan kultur, det är inget problem… Det spelar ingen roll var man kommer ifrån.” 

Han tror att kulturen spelar stor roll för att man tänker så men ”det är fel… Jag kan inte leva 

med en kvinna som jag inte älskar, bara för att hon är muslim.” Trots att familjen är viktig så 

skulle han ändå välja fritt, även om det skulle innebära att giftermålet inte skulle accepteras av 

familjen, säger informant 5 med bestämdhet. 

 

                                                           
28 Rattansi, A. (2007). Racism: A very short introduction. OUP Oxford.Kap.6 
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Att förstå andra trots skilda referensramar 

 

De flesta av informanterna visar en vilja att sätta sig in i andra människors situation och se 

saker från deras perspektiv och att sätta det i relation till en kontext. Det märks tydligt när de 

reflekterar över citat 5, där en egyptisk man säger att ”svenska kvinnor är lösaktiga”.  

 

Informant 8 säger: ”Nu har jag inte stenkoll på den egyptiska kulturen men jag kan utgå ifrån 

att deras… kultur, uppfostran inte tillåter att människor har ett lika fritt sexuellt val som vi 

faktiskt har i Sverige. Jag är mycket för att människor ska få vara så slampiga dom hinner och 

kan innan de dör.”  Om mannen har bott ett tag i Sverige kan man ju anta att han borde ha 

insikt i hur det fungerar här och ha bättre acceptans för det, tycker han, men, ”ur hans 

perspektiv är det ju sant. Om man kommer från en kultur där kvinnor kanske inte får gå ut och 

träffa män, som de känner för och ligga med vem de vill. Sedan komma till ett land där 

kvinnan har fria val och bestämmer över sin kropp, så kanske de är, från hans perspektiv, 

slampiga… eller hur man vill uttrycka det.”  

 

Informant 9 reagerar initialt med att skratta, så säger hon, ”å ja håller me!”, och vi skrattar 

båda så vi kiknar. ”Det är också generalisering av… alla kvinnor i Sverige. Alla är inte 

likadana så klart. Kanske handlar det om avund för något som deras kvinnor inte får. Svenska 

kvinnor är väldigt fria..på alla sätt.” Det är definitivt en fördom, men hon tycker inte att det är 

rasistiskt. Rasism handlar ju om hudfärg men det är inte det de är ute efter, tror hon. Hon 

tolkar det som att det, ur en svensk synvinkel, har att göra med kvinnans fria roll, men som av 

den mannen tolkas på det sättet, men att det egentligen betyder något bra. 

 

Här försöker informanterna tolka citatet från både den egyptiska mannens tänkta 

referensramar och sina egna. Resultatet blir att de tolkar det som mannen säger som positivt i 

enlighet med de svenska värderingarna om kvinnors sexuella frihet och val. Så trots att 

mannen menar det som något negativt döms det mindre hårt, då det översatt till den svenska 

kontexten handlar om något bra. Antagligen är det lite underförstått att svenska kvinnor då 

inte heller skulle tolka det som så negativt eller nedvärderande. Kanske handlar det också om 

den självklara synen på de egna värderingarna om kvinnas sexuella frihet som bättre än deras, 

därför upplevs heller inte uttalandet som lika hotfullt eller nedvärderande, eftersom det är 

mannen som inte förstår bättre.  
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Preferenser och etnocentrism 

 

Vissa av informanterna ger uttryck för etnocentrism som berättigande av uteslutning. De 

tycker att preferenser på basis av religion, etnicitet och kultur är förståligt och tolkar det inte 

nödvändigtvis som fel på något sätt. Denna tendens syns över en mängd med scenarier, citat 

och frågor, men är inte linjär och konsekvent, eller delas av alla informanter, men det är ett 

tydligt framträdande mönster. Det ligger också i linje för teorier om etnisk särart som en 

signal om tillhörighet som också kräver någon form av exkludering. Det vill säga, om alla kan 

tillhöra finns det inte heller något som markerar gränsen för vad som skapar en distinkt 

grupptillhörighet. Det handlar både om att skapa en egen tillhörighet, men också att 

kategorisera andra i grupper som ett sätt att förstå och ordna sin sociala värld och bestämma 

vilket agerande som är passande i förhållande till andra sociala grupper.
29

 Givetvis har det 

även historiskt funnits motsättningar mellan olika geokulturella grupper och folkslag och 

mekanismer för tillhörighet, uteslutande, stereotypisering, gemensam identitet och 

demonstrerande av olikhet som ett sätt att hävda gränser, men fientlighet är inte nödvändigtvis 

något som uppstår vid mellanetnisk kontakt. Trots att det finns ett erkännande om olikhet kan 

relationen likväl kännetecknas av ömsesidigt beroende och utbyte.
30

 Det märks en viss 

ambivalens i informanternas respons i var och när man kan dra gränserna för vilken grad av 

etnocentrism som upplevs som acceptabel. Trots att de ger utryck för att etnocentrism är 

berättigat, kolliderar det också med idéer om allas lika värde och att alla ska behandlas på 

samma sätt. 

 

I den del av scenario 7 som behandlar frågan om individuella preferenser baserat på etnicitet, 

religion och ras i valet av äktenskapspartner, förklarar informant 7 att det kan handla om 

delade traditioner och kultur även i fallen som behandlar rasgrupper, men att det också kan 

handla om vilket utseende man föredrar.”Det är ju personligt intresse, alla har sina idéer när 

det gäller förhållande eller familj.” Man kanske vill ha någon som delar samma tro och 

traditioner, man vill behålla dem och är rädd att det ska bli kulturkrockar exempelvis. Kultur 

och traditioner är ju ganska lika i alla afrikanska länder söder om Sahara, så det kan ju vara en 

rimlig orsak, tänker hon. ”Eller så blir personen bara attraherad av en person som är brun.”  

 

                                                           
29 Rattansi, A. (2007). Racism: A very short introduction. OUP Oxford.Kap.6 
30

 Rattansi, A. (2007). Racism: A very short introduction. OUP Oxford.Kap.7 
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Informant 9 tror att även i de situationer då föräldrar bara kan acceptera en svärson med 

samma ursprung som de själva, handlar det om ett intresse av att bevara kultur, traditioner och 

religiöst utövande. Det blir genom detta också försvarbart. ”Det tror jag inte är något 

konstigt… judar är ju religiösa och det är viktigt för dem att den här religionen utövas.” Hon 

tycker att det är normalt, men frågan är vad som händer om dottern träffar någon annan. Men 

hon tror att döttrarna säkert ser det på samma sätt, eftersom de är uppvuxna med den kulturen 

och traditionen. När det gäller personliga preferenser handlar det om samma sak, anser hon. 

Hon tror att det är viktigt i sådana länder och menar att, ”i deras värld är det säkert normalt”, 

så därför vill hon inte lägga några värderingar i det.  

 

Däremot tolkar hon det annorlunda när vi kommer till att en vit europé skulle ha preferenser 

baserat på den egna rasen oavsett om det handlar om föräldrarnas val. ”Där pratar man rasism, 

men man ska inte tänka så…” Hon tror egentligen att det är samma sak som med den judiska 

och afrikanska familjen, men man uppfattar det ofta på ett annat sätt, det klingar fel och att 

man nog tolkar det på samma sätt när det är ett personligt val. 

 

Hon tycker alltså att det är berättigat men när det handlar om vitas etnocentrism, tolkar man 

det lättare som rasism, än när man talar om andra etniciteter eller raser. Man kan alltså tolka 

in att eftersom det finns antaganden om de vitas dominans så kan etnocentrism här också bära 

med sig staka konnotationer om andra gruppers lägre status och värde.  

 

Informant 4 reflekterar också över hur viktigt delad etnicitet kan vara på det personliga planet 

men kommer fram till att religion kan betraktas som mycket viktigare. ”Nationalitet och 

religion är två olika saker. Religion är en privatsak, det kan du inte tvinga på någon.” Även 

om båda är viktiga, så är det är svårare att vara tillsammans om man har olika religion, tror 

han.  

 

Även informant 6 tycker att religion är en mer avgörande faktor för vilka preferenser man har 

när det kommer till äktenskap. ”Jag kan förstå det på ett annat sätt eftersom det är olika 

religioner som kanske inte går ihop på det sättet.” Så länge man respekterar andra och andras 

religioner, så kan män ju välja en partner som delar samma religion om det är viktigt. ”Att 

man har samma ursprung och kultur kan ju också innebära att man känner trygghet och 

tillhörighet på samma sätt som med religionen. Man kan ju välja sin religion men inte var man 
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kommer ifrån.”  Det är värre att sålla bort människor på grund av orsaker de inte kan rå för 

eller välja, tycker hon. 

 

Informanterna anser att både delad religion och kultur är viktigt när det gäller val av partner 

och även de som inte personligen anser det, har stor förståelse för att andra värderar det så. En 

stor majoritet väljer uppenbarligen att gifta sig inom den egna rasen och därmed fortsätter ras 

och etnicitet att vara en väsentlig faktor för socialt avstånd och tillhörighet som definieras och 

markeras genom familjeskapande.
31

 Informanterna visar tydligt på att dessa förställningar om 

kulturella skillnader som oöverstigliga när det gäller den närmaste sociala kategorin, uppfattas 

som naturliga och normala. Enligt Collins är familjen en fundamental princip för social 

organisation och ideal förknippade med familjen kan betraktas som en ideologisk 

konstruktion som upprätthåller konservativa strukturer. Retoriskt används familj även för att 

betona tillhörighet, vare sig det är biologiskt, etniskt eller nationellt. Värderingar och 

maktstrukturer som familjeideal, naturaliseras och avspeglas i samhället och berättigar sociala 

hierarkier. Familjestrukturer påverkar strukturer inom och mellan etniska grupper och därmed 

kan etnisk ojämlikhet bli förstålig och rättfärdigad genom familjeretorik. Blodsband och dess 

betydelse för familj överförs till begrepp om ras och etnicitet som enade genom blod, arv och 

biologi och förknippas också lätt med utseende och gemensamma drag som en indikator för 

tillhörighet.
32

 

 

Flera av informanterna tycker att det i vissa fall är berättigat att prioritera personer av samma 

etnicitet eller ursprung även utanför val av partner eller vänner. Informant 8 tycker att 

etnocentrism även är berättigat vid anställning av personal om det finns en tydligt upplevd 

fördel med det. Han anser att företaget själv ska få bestämma. ”Om det är ett ryskt 

familjeföretag, som väljer att anställa rysk personal, så får de väl göra det.” Om man bara 

söker folk från ett visst ursprung och väljer den mest kompetenta där, om ursprunget räknas 

som det viktigaste kriteriet, så är det helt okej, även om det bara handlar om att känna en 

kulturell samhörighet, om den är viktig för att företaget ska fungera bra. Man får anställa de 

man vill om det anses bäst för företaget och arbetsgruppen, säger han. 

 

                                                           
31 Qian, Z., & Lichter, D. T. (2007). Social boundaries and marital assimilation: Interpreting trends in racial and 

ethnic intermarriage. American Sociological Review, 72(1), 68-94.Ss.72-73, 76-77, 81 
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Men han drar andra slutsatser om ett företag bara skulle anställa etniska svenskar. ”Jag skulle 

vilja säga att det är okej. Men jag känner att en svensk nationalitet är så..blek och 

genomskinlig… det finns väl ingen opersonligare nationalitet än den svenska… inga riktigt 

svenska traditioner… ingen nationalistisk sammanhållning… Därför känns inte det som ett 

rimligt argument till att bara anställa svenskar.” Det kan vara mer rimligt för en svensk som 

startar företag i ett annat land att föredra svenskar för att han känner mer gemenskap med dem 

och upplever sig utanför i samhället i stort, menar han. 

 

Han anser alltså inte att det finns kulturella orsaker till att välja enbart ”svenskar”, han ser 

dock att det skulle vara en rimlig orsak om svenskar skulle vara en minoritet. Han tycks därför 

betrakta etnocentrism som motiverad i de fall då det handlar om minoriteter. Något som 

antyds av ytterligare två informanter. De ger uttryck för att det handlar om bevarande av 

kultur, att prioritera de som inte är etablerade i samhället och att känna trygghet i delad kultur 

och delade värderingar. 

 

”Människor kanske känner sig tryggare i samma grupp, men det är viktigt att träffa andra 

människor också”, säger informant 1. 

 

”Du får tycka vad du vill, du får föredra dina egna, så länge du inte diskriminerar andra eller 

behandlar andra illa..så länge ingen påverkas negativt av det. Alla har rätt att uttrycka sig som 

de vill”, säger informant 7. 

 

”De egna kan vara, tro, religion, bakgrund, yrke, politik… människor är ju flockdjur och har 

en tendens till att flockas där de känner tillhörighet… det är bara så människor funkar”, säger 

informant 8. 

 

Etnocentrism tycks vara berättigat så länge det inte motiverar ett negativt beteende mot andra, 

eller föreställningar om andra som mindre värda. De observerar att människor har en tendens 

att identifiera sig med vissa grupper och att känna en tillhörighet till dessa. Trots att det också 

kan innebära ett visst mått av uteslutande tycks det vara godtagbart för de flesta så länge det 

inte blir för påtagligt. Etnicitetsforskningen visar tydligt att etniska grupper generellt uppvisar 
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preferenser för den egna gruppen
33

 och etnocentrism kan också tolkas som något positivt, som 

ett sätt att bevara kultur och traditioner och som en viktig del av identiteten och historien. Det 

är främst i relation till ojämna maktstrukturer eller förtryck som etnocentrism riskerar att ge 

tydligt negativa effekter för vissa grupper.
34

 Etnocentrism och rasism används dock ibland så 

gott som synonymt och etnocentrismens naturlighet kan användas som ett försvar för rasism. 

Rasism har ofta tolkats som en övertygelse om att vissa rasgrupper är underordnade andra 

eller att de innehar vissa negativa karaktärsdrag. Den ”nya rasismen” anger inte över- eller 

underordning som ett kriterium, utan antar istället att skilda raser naturligt ogillar varandra. 

Många avvisar anklagelser om rasism på basis att de inte betraktar att den andra gruppen som 

underlägsen, men stöder sig på etnocentrism, som exempelvis när Storbritanniens National 

Front, argumenterade för repatriering av landets svarta befolkning med hänvisning till att 

raser naturligt föredrar sina egna.
35

 I många pluralistiska samhällen tycks det dock ofta råda 

någon form av hierarki, baserat på etnisk tillhörighet, även om rang ofta avgörs av flera 

samverkande faktorer.
36

 Etnocentrism och antaganden om att det är rätt att föredra de egna, 

kan då leda till rättfärdigande av rasism och att vissa grupper inte har rätt till vissa resurser 

eller fördelar som anses förbehållna den egna gruppen.
37

 Det kan också leda till negativa 

slutsatser om andras etnocentrism som berättigade av den egna, något som blir påfallande 

tydligt när informant 4 uttalar sig om hur män med andra ursprung, tycks uppträda 

oacceptabelt i förhållande till hans egna (svenska och indiska) grupp. Genom filtret av sin 

etnocentrism, betraktar han andra som mindre toleranta och moraliska. 

 

Afrikanska män är gärna med svenska tjejer, men ingen annan får vara med de afrikanska 

tjejerna, har han märkt. ”Vadå, har ni kommit hit för att förstöra svenska tjejer?” Med syrier 

är det samma sak. Om en syrisk tjej är med en svensk kille så kallar de henne för hora. Men 

killarna kan byta tjejer, som de byter strumpor, säger han. Indier däremot är mer toleranta mot 

andra, de accepterar och välkomnar alla, menar han.  
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Religion och konflikt 
 

”Historien har ju visat att det inte fungerar att föra samman flera olika religioner. Det blir 

blodspillan till slut.” Motsättningar mellan kristna och muslimer har funnits genom hela 

historien och nu är vi tillbaks på ruta ett igen, säger informant 2 med en uppgiven ton. ”Det 

går inte att para ihop de två. Det är synd att det måste vara så, men det blir bråk och 

konflikter… Jag vet inte hur man skulle kunna lösa det där. Religion är djävulens redskap… 

den har ställt till med mycket elände i världen.”  

 

Flera av informanterna tycks förutsätta att det råder en konfliktsituation mellan kristna och 

muslimer och anger det som en förklaring till att en person väljer bort giftermålspartner på 

basis av religionstillhörighet. De anser också att det är viktigare att välja en partner med 

samma religion än samma nationella eller kulturella bakgrund. De tolkar religion som den 

mest avgörande faktorn för socialt avstånd. Några av reflektionerna på scenario 8, där en 

kristen person säger att den inte kan tänka sig att gifta sig med en muslim och vice versa är: 

 

”Det är också preferenser tycker jag... Det är klart att alla tycker att deras religion är den rätta, 

men man behöver inte vara en hatisk person så länge man kan acceptera andra.” Det handlar 

om att deras tro krockar, de vill inte leva med det.” Det funkar för en del men inte för alla, 

säger informant 7. 

 

Informant 8 säger: ”Det är deras religiösa motstridigheter skulle jag gissa på. Det handlar om 

tillhörighet och vad som inte passar med den… De har valt religionen och religionen väljer åt 

dem.” 

 

Informant 9 tror att det mest handlar om någon slags rädsla för det okända. ”Det kan jag också 

förstå… ”Det är klart att det är fel men… religion för många är en väldigt stor sak.” Men det 

kan också vara så att man förknippar Islam med något dåligt, extremism, förbud och sådant. 

Alla människor har inte samma kunskap om saker, men gäller det bara en religion som man 

utesluter så handlar det ju lite om fördomar, menar hon. 

 

Generellt är informanterna mycket toleranta för just religiösa preferenser främst i den mest 

privata sfären, medan det blir något mindre accepterat när vi rör oss mot semiprivata sfärer 

som valet av skola. På den mest privata nivån, äktenskap, berättigas även uteslutandet av en 
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specifik religion och argumenten tycks fräst stödja sig på en uppfattning om konflikt mellan 

dessa religioner. Etnicitetsforskning har visat att konfliktsituationer tenderar att intensifiera 

hur människor kommunicerar och upplever sig kulturellt olika och bidrar till upprättandet av 

gränser och ökar det sociala avståndet. Även där inga kulturella skillnader finns kan man ha 

stärkta uppfattningar om dessa som en respons på mellanetniska konflikter och ibland även 

konstruera kulturella skillnader.
38

  

 

När det gäller en semiprivat nivå, som skola och boende, tycks uteslutande på grund av 

religion att resultera i mycket mindre förståelse och bedömningar om rasism och fördomar 

även om det inte tolkas så av alla informanter. Bara informant 5, är konsekvent genom alla 

frågor som rör religion. Han tycker varken att det är acceptabelt att ha preferenser eller ett 

utesluta på basis av religion på någon nivå. Det är intressant att notera att denna informant är 

både syrier och muslim. Båda dessa grupper har andra informanter kommenterat som 

exempelvis mer benägna att föredra sin egen grupp, att ha svårt att anpassa sig och att ha 

svårare att acceptera andra.  

 

 

Strukturell diskriminering och vinstintresse 
 

Informanterna anser generellt att det är viktigt att det ska vara lika för alla och att man inte 

ska diskriminera, men när det kommer till ekonomiska intressen anser många att dessa är 

viktigare än att alla ska ha samma chanser och möjligheter, men de är trots allt inte helt 

konsekventa. Vinstintresset styr i scenario 5 men reflekteras inte över i scenario 2, men 

kommer åter upp i scenario 14 och 15. 

 

En fastighetsägare väljer en italiensk familj framför en pakistansk familj eftersom han menar 

att hyresgästerna är rädda för muslimer och han för deras skull helst väljer en familj som inte 

är muslimer. Han vill behålla en boendemiljö där de befintliga hyresgästerna känner sig 

trygga och nöjda. Dessutom har han tidigare erfarit att flera hyresgäster har flyttat ut till 

följd av liknande situationer då han valt att inte lyssna på hyresgästerna. 

 

I scenario 5 (ovan) är de flesta informanterna överens om att man kan förstå att 

fastighetsägaren har vinstintressen som spelar stor roll här. Det betyder inte att de tycker att 
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han agerar rätt, men de har förståelse för det och ser hans prioritering av ekonomiska intressen 

som en förmildrande omständighet.  

 

Informant 2 säger: ”Har hyresvärden varit med om det tidigare så kan jag förstå att han drar 

öronen åt sig.” Det är klart att hyresvärden är rädd om de som bor i fastigheten. Vid fråga om 

det är lika fördomsfullt eller rasistiskt som i tidigare exemplet (4), så säger han ändå att det 

inte är helt fel eftersom hyresvärden måste tänka på ekonomiska aspekten också och att det är 

förståligt.  

 

”Det är svårt!” ”Om jag var honom, så skulle jag fixa en annan lägenhet till den här 

muslimska familjen… Jag vill att de som bor hos mig, blir nöjda också.” Det är ändå fel, 

tycker informant 5. 

 

”Jag tror att man faktiskt väljer sina hyresgäster.” Det är inte alltid regler och kösystem, 

faktiskt följs. Hon tror att fastighetsägarna gärna väljer personer som passar. I vissa hus är det 

exempelvis nästan bara barnfamiljer som bor, har hon noterat. ”Att hyresgästerna är rädda för 

muslimer är det som är diskriminering… du vet ju inte ens hur de utövar sin religion eller hur 

de gör det.” Har det varit mycket problem, så kan man ju förstå det på ett sätt, även om hon 

tycker att det är fel, menar informant 9.  

 

Trots att det är fastighetsägaren som slutligen fattar beslutet som diskriminerar den muslimska 

familjen, är det främst hyresgästerna som är rädda för muslimer som är fördomsfulla och 

rasistiska. De tycker att det är fel att välja bort en hyresgäst på basis av religion, men de 

förstår att fastighetsägaren vill se till sina ekonomiska intressen. Det flesta är också överens 

om att det är okej att anställa personer på basis av deras etniska eller nationella bakgrund, så 

länge man tror att det finns någon fördel med det. 

 

I scenario 13: I en platsannons sökes en svensk man till tjänsten som pizzabagare på en 

pizzeria som drivs av en syrisk familj, ser ingen av informanterna att det finns något problem 

med att de söker just en svensk man om de bara har någon tanke med det. Informant 2 menar 

att om man anställer en person som är kompetent är det inget problem och inget konstigt att 

man söker just en svensk man. Det spelar ingen roll vilka kriterier man har när man söker 

personal, tycker han. Informant 7 säger, ”Det är väl självklart. Spännande tycker jag. Bara han 
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kan baka pizza så.” Det handlar ju om ekonomiska intressen. De kanske tycker att det finns 

någon fördel med det. Jag tycker inte att det är diskriminerande, säger hon. 

 

Även i scenario 15, tycker flera informanter att det är upp till ägaren att bestämma vilka 

personer som arbetar hos honom, även om resultatet är 20 anställda med samma nationella 

bakgrund. 

 

Informant 3 säger: ”Jaha? De kanske vill ha det.” 

Är det okej att anställa personal baserat på nationell/etnisk bakgrund? 

”Nej, egentligen inte, men det är ju företagaren som bestämmer det. Det är väl ändå okej.” 

 

De flesta av informanterna menar att om man visar avsikt och preferens från början och det 

handlar om vinstdrivande syften så är det okej att göra skillnad. I scenario 12 tycker flera att 

det är fel att göra en utslagsbedömning för jämnare könsfördelning i ett fall där båda sökande 

har samma meriter, men det tycks vara mer rimligt att annonsera efter en både kön och ras i 

scenario 14. Att anställa personal baserat på bara kön bedöms av en majoritet som fel, medan 

flera anser att man kan vara mycket mer specifik när man annonserar efter personal om det 

finns andra relevanta syften med det. Etnicitet kan tydligen, enligt de flesta informanter, 

innefatta många godtagbara orsaker för att prioritera specifika grupper eller den egna gruppen. 

När också vinstintresse är inblandat eller när det gäller val av nära umgänge, märks det 

tydligast. Det tycks som om bedömningarna är och tillåts var subjektiva. Det bidrar dock till 

att upprätthålla en diskriminerande ordning. Märkligt nog tyder svaren på att det som skapar 

strukturell diskriminering är mer okej än den på individuell nivå, som också oftare bedöms 

som rasistisk. Det vill säga, att på grund av kön eller etnicitet, neka en konkret person från att 

komma in på en nattklubb bedöms som diskriminerande och rasistiskt, men att sålla ut eller 

prioritera en viss grupp baserat på samma kriterier vid anställning är acceptabelt. Man får inte 

konkret neka någon på grund av etnicitet eller religion, men man kan försäkra sig, på andra 

sätt, om att bara behöva välja inom ett specifikt kön eller en etnicitet. Detta resonemang 

berörs i flera av scenarierna i anslutning till boende, krogen, arbete, och skolan. Jag 

spekulerar att dessa tendenser är ett resultat av den högt värderade rättigheten till egna och 

fria val, som informanterna ger uttryck för. Det innebär helt konkret att individer i 

maktpositioner tillåts agera på ett diskriminerande sätt, som blir berättigat genom den 

naturliga ordningen att skapa rätt förutsättningar utifrån en affärsidé eller ”logiska” 

prioriteringar. Den här normaliseringen av uteslutande och preferenser är ett tydligt inslag i 
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teorier om hur strukturell diskriminering uppstår.
39

Det är dock tydligt att informanterna gör 

skillnad mellan offentliga intressen, där de oftast inte accepterar diskriminerande tendenser 

och mellan privata intressen, där det anses relativt berättigat.  

 

 

Slutsats och sammanfattning 
 

Informanterna har förvånansvärt svårt att konkret beskriva vad rasism faktiskt är och ger 

mycket varierande beskrivningar av det och tolkar också vad som är rasism, fördomar och 

diskriminering på olika men ibland liknande sätt genom intervjuerna. De flesta anser att avsikt 

och uppsåt är viktigt för bedömningen av vad som är rasism och att det måste fattas på mycket 

säkra grunder om man ska bedöma en person som rasist. Flera av de kriterier informanterna 

uppger, som handlar om avsikt, medvetenhet och sanningshalt som del i definitionen av 

rasism, korrelerar också med flera av de vanligaste förnekelsemodellerna som identifierats via 

diskursanalyser och forskning om rasism.  

 

De flesta av informanterna säger sig aldrig eller mycket sällan, ha blivit utsatta för rasism, 

fördomar eller diskriminering, men två av informanterna upplever, mer frekvent, 

diskriminerande, rasistiskt och fördomsfullt beteende riktat mot dem själva. Det är också 

samma två personer som levt en stor del av sitt liv i Sverige men kommit hit i vuxen ålder och 

som inte lika självklart betraktar sig som svenskar. Informant 4 har också bott i Sverige lång 

tid och kommit hit som vuxen, men betraktar sig själv som svensk och han påstår sig inte 

uppleva rasism eller fördomar. Skillnaderna däremellan kan handla om vilken typ av beteende 

som man förväntar sig från andra och också hur man tolkar och uppfattar det. Informant 5 

upplever inte heller fördomar eller rasism men har inte bott så länge i Sverige och betraktar 

sig inte heller som svensk, vilket kan innebära att han förväntar sig att andra också ska 

betrakta honom som annorlunda, eftersom han själv upplever sig så. I tolkningen av fördomar 

och rasism riktat mot en själv, ligger också förväntningar om dessa uttryck, men de upplevs 

och tolkas också i förhållande till uppfattningar om den svenska diskursen om rasism. Även 

när fördomar och rasism riktas mot en person, måste det inte nödvändigtvis uppfattas på detta 

sätt av den som det riktas mot.  
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Det är tydligt att informanterna identifierar olika grupper och kulturella skillnader 

förknippade med dessa, under intervjuns gång. De har dock inte lika lätt att återge dessa 

uppfattningar om andra som svar på konkreta frågor, de måste aktiveras via exempel, som i 

scenarierna och citaten eller i relation till de egna utsagorna. De flesta utgår givetvis från de 

egna referensramarna men visar vilja att också tolka situationen utifrån andras tänkta 

perspektiv. Ibland tycks de ha en bild av andras perspektiv och värderingar som kanske lite 

mer avvikande än vad de egentligen är. När man tittar på informanternas varierande 

bakgrunder, så skulle då tolkningarna inte uppvisa likheter dem emellan, vilket de faktiskt 

gör. Uppenbarligen kan även personer som beskrivs som kulturellt annorlunda, tolka något på 

ett liknande sätt som man själv eller dela samma uppfattning och värdering. Trots att 

informanterna verkligen försöker att se andra människor som unika individer, märks tydliga 

föreställningar om hur andra är, baserat på någon typ av generalisering, stereotyp eller 

kategorisering. I flera fall märks det att informanterna tolkar utifrån dominerande, normativa 

värderingar och att man bedömer utifrån uppfattningar om skillnader i värderingar och 

kulturer. Ibland återfinns en självklarhet i vilka värderingar som är rätt, bra, rättvisa och 

jämlika. I värderingar av situationer, ligger också subjektiva bedömningar om vad som är 

sanning, objektiva fakta, positivt och negativt och leder till slutsatser om vad som är rasism, 

fördomar eller bara generalisering. Informanterna drar inte heller några tydliga eller enhetliga 

gränser mellan vad som är fördomar och vad som är rasism. Ett flertal informanter visar ändå 

en medvetenhet om den egna inkonsekvensen och uppmärksammar också ibland sina egna 

fördomar. Trots att de inte vill vara rasistiska eller fördomsfulla så är de också, som alla 

andra, en produkt av samhällets normer och värderingar. Alla har sina unika, personliga 

referensramar men delar också en del kollektiva perspektiv, uppfattningar och värderingar 

som man också tolkar utifrån. Det märks tydligast i vissa responser på typiskt kollektiva 

stereotyper som att en etnisk svensk inte kan vara pizzabagare och att alla afrikaner har 

taktkänsla. Det är också märkbart i deras utgångspunkt i moral, värderingar och koncept om 

rättvisa.  

 

Även om informanterna generellt betonar allas lika värde och att ingen bör uteslutas eller 

behandlas annorlunda på grund av deras bakgrund, så framkommer det en större acceptans för 

detta när det görs på basis av etnocentrism. De anser att man ofta föredrar de som är lika och 

att det berättigas av att alla har ett fritt val och egna preferenser. De preferenser som baserats 

på religion anses av flera informanter som mest berättigat, även när det gäller uteslutande av 

en specifik grupp. Överlag visar informanterna på en stor tolerans mot andra och deras rätt till 
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fria val, tankesätt och åsikter, men då även tolerans mot intolerans och separering av grupper. 

Det uppstår dock vissa problem med att betrakta etnocentrism som berättigat. Om även 

majoritetsgruppen ska ha rätt att uttrycka sin etnocentrism, skapas mönster som diskriminerar 

minoritetsgrupper när majoritetsgruppen också är den grupp som har störst tillgång till makt 

och resurser. Men att bara minoritetsgrupper skulle ha rätt till sin etnocentrism står i stark 

kontrast till centrala värderingar och rättvisekoncept, som att det ska vara lika för alla. Det 

riskerar då att skapa frustration och irritation hos majoritetsbefolkningen om andra grupper 

positivt särbehandlas och istället leda till ökat socialt avstånd mellan grupperna.  

 

Värderingar och attityder gentemot utgrupper tenderar att återspegla ett visst ingruppsbias och 

etnocentrism betraktas av de flesta informanter som ganska naturligt och berättigar också 

vissa typer av ingruppspreferenser och exkludering. Forskning har visat att etnocentrism 

förekommer hos de flesta etniska grupper
40

 och att ingruppsbias och diskriminering kan 

aktiveras genom blotta indelningen i grupper, trots att indelningen varken är självvald eller 

baseras på några väsentliga kriterier.
41

När man både kan se och uppleva att reella skillnader 

faktiskt finns, bör det vara betydligt lättare att diskriminera mot andra kulturella grupper. 

Informanterna ger också uttryck för fler negativa stereotyper mot vissa etniska grupper och 

rasgrupper, såsom romer och araber, medan nästan alla, oavsett ursprung, associerar (den 

svenska) majoritetsgruppen främst med positiva värderingar. Det tycks överensstämma med 

tidigare forskning som visar att grupper med låg position tenderar att förknippas med större 

andel negativa attityder och dominanta med positiva.
42

 

 

I flera fall utgår informanterna från de dominerande värderingarna som självklara och de 

betraktas som mer moraliska och rättvisa. När personer med avvikande värderingar och kultur 

anses allvarligt bryta mot de svenska normerna kan de lättare bedömas ha förbrukat sin rätt till 

att vara en del av samhället eller ta del av dess resurser. Segregation tycks förhöja 

medvetenheten av kulturella skillnader som beständiga och oöverstigliga. Upplevda skillnader 

i moral och värderingar mellan kulturella grupper tycks ofta bedömas genom en dominerande 

normativ ram och leder till en mängd antaganden om, exempelvis, vad som är frihet och vad 

som är förtryck.  

                                                           
40 Hagendoorn, L. (1995). Intergroup biases in multiple group systems: The perception of ethnic 

hierarchies. European review of social psychology, 6(1), 199-228.S. 202, 205-206, 213, 216 
41 Tajfel, H. (1970). Experiments in intergroup discrimination. Scientific American,223(5), 96-102. 
42 Hagendoorn, L. (1995). Intergroup biases in multiple group systems: The perception of ethnic 

hierarchies. European review of social psychology, 6(1), 199-228.S. 202, 205-206, 213, 216 
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Bara en tredjedel av informanterna visar tydligt en medvetenhet om hur maktrelationer mellan 

majoritetsgruppen och minoritetsgrupper påverkar och realiserar diskriminering och rasism. 

Interpersonell rasism kan givetvis uppstå och kommuniceras oavsett vilka etniska eller rasliga 

grupper vi talar om, vilket nästan alla informanter påtalar och ger uttryck för, men strukturell 

och institutionell rasism uppstår i relation till en dominant majoritetsgrupp och 

minoritetsgrupper. Man kan kanske inte förvänta sig att människor i sitt dagliga liv ska stanna 

upp och reflektera över hur källkritisk eller vinklad deras ”interna wikipedia” är. Även om 

människor är vaksamma för hur man kategoriserar och stereotypiserar andra, finns de 

grundläggande strukturerna för att bygga fördomar och rasism redan där. Förhoppningsvis 

räcker en medvetenhet och vaksamhet långt, för att man inte ska ta steget för långt och 

utveckla föreställningar om andra som sämre, mindre värda och låta dessa medvetandegjorda 

åtskillnader berättiga negativ behandling av vissa grupper.  

 

Den yngsta informanten visar att kunskaper om hur man synliggör dessa mönster gör en 

skillnad för hur man kan bli mer vaksam. Skolan och samhället kan göra en skillnad för hur 

man kan se rasism och hur man kan förhålla sig till ett föränderligt mångkulturellt samhälle. 

Hon berättar att rasism varit ett aktuellt ämne i skolan och att det har gett henne andra 

perspektiv. Hon visar en medveten och tolerant attityd mot människor och för vilken 

betydelse olika bakgrunder kan ha, trots att hon har vuxit upp med en pappa, som hon själv 

säger, har främlingsfientliga åsikter.  

 

 ”När jag växte upp hade jag ju min pappa…” Hon menar att han påverkade hur hon 

uppfattade saker. ”..som somalierna som bara kom in och förstörde…” Men när jag började 

tänka själv så blev det.. jag upplever inte det och jag ser inte det.”  

 

Hon tror att många tänker som hennes pappa, de ser problem med vissa av de grupper som 

kommer till Sverige och att om hon inte tänkte själv eller fick andra intryck, utan bara 

accepterade vad de sa så skulle hon antagligen också tänka så. Då kan det finnas en poäng i att 

rasism till viss del kan ”utbildas bort” och stöder teorier om att inlärd motvilja och stereotyper 

om vissa etniska grupper, är en del av det som skapar förutsättningar för diskriminering och 
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rasism.
43

 Dessa inlärda tendenser kan man också se hos vissa av de övriga informanterna, när 

de utgår från redan färdiga eller självklara antaganden som de inte haft anledning att 

ifrågasätta. Rimligtvis handlar det också om i vilka kretsar man rör sig och vilken typ av 

diskurs som tillåts och approprieras där, om de egna föreställningarna speglas och förstärks av 

andra som man regelbundet interagerar med.  

 

När vi kommer till reflektioner över om det är möjligt att överskrida gränser för etnisk, 

nationell och raslig tillhörighet, anser nästan alla att det inte är möjligt i alla situationer. 

Platsanknytning och fenotyp tycks spela stor roll men trots det tycker nästan alla informanter 

att människor oavsett ursprung kan bli svenskar via kriterier som medborgarskap, anpassning, 

etablering och genom att de själva känner sig som svenskar och tillskriver sig en svensk 

tillhörighet. Bara de två informanter som inte själva upplever sig accepterade av andra som 

svenskar, anser att det också är viktigt hur man betraktas av andra. Intressant nog reflekterar 

fler över huruvida en svensk eller vit person skulle kunna bli något annat i en omvänd 

situation. Det leder mig att tro att color-blindness existerar som ett ideal som inte motsvaras 

av en verklighet, för de som faktiskt bedöms som färgade. Det bidrar således till att dölja de 

faktiska förhållandena, trots att tanken är god. Informanterna visar också på en blindhet för 

vad vithet och svenskhet faktiskt innebär och därmed för de mönster genom vilka strukturell 

diskriminering och rasism uppstår och reproduceras. De är generellt positiva till 

diskriminering och ingruppsbias när det sker på grunder av ekonomisk fördel inom den 

privata sektorn. De visar dock stort motstånd mot detsamma när det faller inom ramen för den 

offentliga sektorn eller på interpersonell nivå, undantaget val av partner och vänner. De anser 

dock att man måste visa avsikt och orsak, initialt, för att det inte ska tolkas som 

diskriminerande. Ett sådant kriterium förhindrar inte på något sätt, en strukturell 

diskriminering från att uppstå och berättigas, men förhindrar den från att operera i det dolda. 

Synlighet och påtaglighet är inte ett hinder för ens utpräglat rasistiska samhällssystem, vilket 

är påträngande tydligt i fallet med apartheid. Risken är snarare att berättigande av andrafiering 

och rasism eskalerar när det blir accepterat att öppet utesluta och favorisera på basis av 

ursprung och att det snarare leder till en normaliseringsprocess som betingar grövre och 

grövre uttryck för rasism och segregering.  

 

                                                           
43 Bobo, L., & Hutchings, V. L. (1996). Perceptions of racial group competition: Extending Blumer's theory of 

group position to a multiracial social context.American Sociological Review, 951-972. 
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Frånvaron av begreppet ras är påtagligt och endast en informant använder det i sina tolkningar 

och bedömningar. Det innebär också att hon identifierar att nedsättande generaliseringar om 

rasgrupper tydligt kan bedömas som rasism. Trots att de andra informanterna aldrig brukar 

begreppet, visar de tydligt att de kategoriserar människor enligt rasliknande kriterier. Trots att 

begreppet ras lyser med sin frånvaro i den svenska diskursen, fortsätter raskategorisering och 

rasifiering att vara ett faktum. Flera av informanterna tillskriver gärna etniska grupper och 

rasgrupper egenskaper och kulturspecifika värderingar och beteenden. I några fall betraktar 

vissa informanter dessa som biologiskt anknutna, vilket visar att antaganden om raser som 

identifierbara genom vissa gemensamma drag fortfarande existerar i medvetandet hos 

människor även här i Sverige, trots att studiet av människors uppfattningar om ras, inte längre 

anses relevant. Informanterna tycks ha en referensram i ”gamla” uppfattningar om svarta och 

vita, även om det inte formuleras i ord. Däremot tycks en liknande polarisering via 

kategorierna ”svenskar” och ”invandrare” ha uppstått, där ”invandrare” främst kategoriseras 

efter utseende, men också bär med sig förväntningar om avvikande kultur, beteende och en 

lägre status. Gruppen ”invandrare” tycks ha blivit rasifierad och förtingligat en gräns mellan 

det svenska och det som är etniskt.  

 

De djupaste grundförutsättningarna för fördomar och rasism, tycks gå ända ner i kärnan för 

social konstruktion och interaktion. Så frågan kvarstår om det verkligen är något vi kan ”råda 

bot på”, även om man kan se att det finns goda förutsättningar för att minimera de negativa 

effekterna. 



 

Bilaga 1:  

Intervjuunderlag 

Dessa är de delar som konkret refereras till: 

 

Scenarier: 

1: På ett café i Sverige. En kvinna med afrikans bakgrund står i kö och bakom henne står en 

ljushyad kvinna. Den ljushyade kvinnan känner nyfiket på den afrikanska kvinnans hår.  

C. Den afrikanska kvinnan vänder sig om, hälsar glatt och de inleder ett uppsluppet 

samtal om hår och frisyrer. 

D. Den afrikanska kvinnan undrar varför den främmande kvinnan tar sig friheter att pilla 

på hennes hår. Hon känner sig krängt och blir arg. 

 

2: Två män med irakisk bakgrund blir avvisade i dörren till en nattklubb med argumentet att 

de inte kan släppa in fler personer med utländsk bakgrund eftersom det redan finns så många 

på klubben och de eftersträvar en större blandning av folk.  

B. Om två ”svenska” män nekas av samma orsak. 

C. Om både de ”svenska” och ”utländska” männen nekas inträde eftersom det är för 

många män på klubben. 

 

3: En vit man uttrycker att han föredrar asiatiska kvinnor eftersom de är vackra och 

exotiska…  

D. och har ett angenämt sinneslag. (positiv läggning, karaktär, temperament) 

E. Han menar också att de ”vet hur man är en man tillags.” 

 

4: En somalisk familj klagar till hyresvärden om planerade nyinflytten av en romsk familj i 

fastigheten, eftersom de menar att det redan bor för många i huset. 



 

B. En svensk familj i fastigheten klagar av samma orsak. 

 

5: En fastighetsägare väljer en italiensk familj framför en pakistansk familj eftersom han 

menar att hyresgästerna är rädda för muslimer och han för deras skull helst väljer en familj 

som inte är muslimer. Han vill behålla en boendemiljö där de befintliga hyresgästerna känner 

sig trygga och nöjda. Dessutom har han tidigare erfarit att flera hyresgäster har flyttat ut till 

följd av liknande situationer då han valt att inte lyssna på hyresgästerna. 

B. Om fastighetsägaren väljer bort en person med uppenbart rasistiska eller nazistiska åsikter 

eftersom det bor många med utländsk bakgrund i fastigheten.  

 

6: Ett ungdomsgäng där nästan alla har utländsk bakgrund, ställer till med bråk och 

vandalisering i ett segregerat, socioekonomiskt utsatt område där största delen av innevånarna 

har utländsk bakgrund. De boende upplever situationen som obehaglig och känner sig otrygga 

men polisen tycks ovillig att ingripa. 

 

7: Två judiska föräldrar menar att ”vi kan bara acceptera att vår dotter gifter sig med en judisk 

man”. 

B. Två sydafrikanska föräldrar menar att ”vi kan bara acceptera att vår dotter gifter sig med en 

afrikansk man”. 

C. Två föräldrar från ett europeiskt land menar att ”vi kan bara acceptera att vår dotter gifter 

sig med en europeisk man”. 

D. En judisk man menar att han bara kan tänka sig att gifta sig med en judisk kvinna. 

E. En sydafrikansk man menar att han bara kan tänka sig att gifta sig med en afrikansk 

kvinna. 

F. En europeisk man menar att han bara kan tänka sig att gifta sig med en europeisk kvinna. 

 

8: En kristen person menar att den aldrig kan tänka sig att gifta sig med en muslim. 



 

B. En muslimsk person menar att den aldrig kan tänka sig att gifta sig med en kristen.  

 

 

12. En man med somaliskt ursprung och en etnisk svensk kvinna söker samma jobb och de 

har samma meriter. Kvinnan får jobbet med motiveringen att de behöver en bättre 

könsfördelning. På arbetsplatsen är bara 20% kvinnor.  

 

 

13. I en platsannons sökes en svensk man till tjänsten som pizzabagare på en pizzeria som 

drivs av en syrisk familj. 

 

 

14. I en platsannons sökes en kvinna med afrikanskt ursprung till en tjänst som försäljare av 

afrikanska kläder och hantverk i en butik som drivs av en "svensk" kvinna. 

(Om butiken drivs av en kvinna med afrikanskt ursprung?) 

 

15. Ett mindre företag med tjugo anställda som drivs av en person med ryskt ursprung, har 

bara personal med rysk bakgrund.  (Om det istället är etniska svenskar?) 

 

 

Citat: 

 

1. ”Afrikaner har rytmen i blodet.” 

 

2. ”Jag undviker att sitta i närheten av afrikaner och araber eftersom de luktar så illa.” 

 

3. ”Romer är mer benägna att stjäla…” 

 



 

4. En egyptisk man: ”Svenska kvinnor är lösaktiga.” 

 

6. En syrisk man: ”Vi måste skydda våra kvinnor.” 

 

 

7. En etnisk svensk man: ”Vi måste skydda våra kvinnor.” 

 

Bilder: 

 

1. Vem ser mest sympatisk ut? 

2. Vem skulle du helst bjuda hem på middag? 

3. Vem tror du att du skulle ha mest gemensamt med,  

B. minst? 

4. Vem tror du tjänar mest,  

B. minst? 

5. Vem tror du har högst utbildning,  

B. lägst? 

 

(Totalt 10 bilder) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: 

Informanterna 

 

Informant 1: 

Kvinna 

 Ålder: 50+ 

Politiskt: Åt vänster, socialist. 

Religiöst: katolik 

Utbildning: gymnasium 

Inkomst: låg 

Tillhörighet och identitet: 

Hon skulle kategorisera sig som lika delar polsk och svensk. Hon är född och uppvuxen i 

Polen, men har levt största delen av sitt liv i Sverige. Båda dessa tillhörigheter är viktiga för 

henne, men hennes religiösa tillhörighet som katolik är lika viktig. Men hon tillägger att ”det 

viktigaste är hur man är som människa.”  Folk undrar oftast var jag kommer ifrån eftersom jag 

bryter, men de reagerar inte på utseendet. Ibland tror en del att jag kommer från Finland 

eftersom jag är ganska ljus, säger hon och skrattar. 

Familj och närmaste umgänget: 

”Familjen är det viktigaste för mig. I familjen har vi lika åsikter. Mina vänner har också lika 

åsikter.” Hon kan inte acceptera åsikter eller personer som har negativa uppfattningar om 

människor baserat på religion eller var man kommer ifrån. Hon bedömer sitt närmaste 

umgänge som ”ganska lika… Man väljer sina vänner, de som har samma åsikter.” Hon har 

kompisar från många olika länder, men de närmaste är från Polen eller Sverige. De flesta är 

kristna, ortodoxa och protestanter. Hon känner ingen muslim, men har inget emot dem. 

 

Informant 2. 



 

Man 

Ålder: 60+ 

Politiskt: i mitten 

Religiöst: ”Som kristen, men inte troende… Det är nog kopplat till så ska vara, litegrann… 

tradition kan man säga.” 

Utbildning: mellan 

Inkomst: mellan 

Tillhörighet och identitet: 

Han skulle kategorisera sig själv som svensk och det gör andra också, kan han tänka sig, ”om 

inte annat, så hörs det när jag pratar.” Om sin tillhörighet som svensk säger han, ”jag kan nog 

känna att den är viktig för mig… Det är väl att jag känner mig som svensk… det är svårt att 

sätta fingret på det där riktigt. Jag är ju född i det här landet och jag känner mig som svensk” 

Familj och det närmaste ungänget:  

Familjen är viktig för honom, ”tillhörigheten till en familj… min fru och mina barn.” Om sina 

närmaste vänner säger han att, ”de få jag har är nog ganska lika mig… det är främst musiken 

som en gemensam nämnare.” Alla är svenskar och han menar att, ”det är väl inte så viktigt att 

vi är lika men det är viktigt att vi delar samma åsikter och uppfattningar… att de inte 

kolliderar allt för mycket.”  

 

Informant 3. 

Kvinna 

Ålder: 70+ 

Politiskt: ”Jag vet inte.. Jag är inte så intresserad av politik. Jag tycker att alla partier har 

något bra… Mina föräldrar var benhårda socialdemokrater.” 

Religiöst: ”Jag tillhör ju svenska kyrkan. Jag vill tro på något (en gud) men jag vet inte 

riktigt.”  



 

Utbildning: Gått 7 år i skolan och lite kurser senare i livet.  

Inkomst: (Innan pension) låg.  

Tillhörighet och identitet: 

Hon kategoriserar sig som svensk och hon tror att även andra gör det. Hon tycker att 

tillhörigheten som svensk är ”viktig.. Eftersom jag är född här så känns det ju så.” Hon skulle 

också kunna kategorisera sig som pensionär. ”Jag tillhör ju pensionärerna nu... Jag är ju med i 

en pensionärsförening.” Hon har jobbat inom hemtjänsten i 25-30 år och det har varit en del 

av identiteten, men att vara mamma, farmor och mormor är också viktigt.  

Familj och närmaste umgänget: 

Familjen är viktig för henne och ”i det stora hela har vi ganska liknande åsikter och 

värderingar. Men vi är ju också olika på flera sätt.” Om sitt närmaste umgänge säger hon, ”Jag 

umgås ju mest med pensionärer, eller med familjen… Jag kunde gärna få kontakt med andra 

personer, invandrare, men det har inte blivit så. Det blir lätt att man umgås med de som är 

ganska lika en själv, men jag har inget problem att umgås med personer som är olika heller.” 

 

Informant 4 

Man 

Ålder. 40+ 

Politiskt: Har inte tagit ställning.  

Religiöst: Hindu. Han säger att han tror på något, men är inte direkt religiös.”Jobbet är min 

religion.”  

Utbildning: högskoleutbildning i Indien.  

Inkomst: låg. Men det har varierat mycket, förklarar han. 

Tillhörighet och identitet: 

Han skulle kategorisera sig som svensk och indisk. Han säger att det är här jag ska leva mitt 

liv, det är här mina barn ska växa upp, men Indien är mitt födelseland, därför känner jag mig 



 

som både och. Indiska och svenska tillhörigheten är lika viktiga. Hemma har de blandat både 

det indiska och svenska. Barnen växer också upp med båda, fast de är födda här. De firar 

högtider och har traditioner från båda kulturer. Andra uppfattar honom på olika sätt. ”Första 

intrycket, när de ser på mig, så vet de att jag är utlänning. Det kan jag aldrig ändra. Men mitt 

sätt att prata med dem och jobba med dem, umgås med dem och allt. Då, de börjar märka 

det.” (hans svenskhet)… En del blir chockade när jag säger att jag är från Indien.” De tror att 

indier är mörka, men jag är ljus. Jag kommer från norra Indien och där är alla ljusa säger han, 

men de flesta verkar tro att han är arab. Han upplever inte att han har några andra 

tillhörigheter än de nationella. 

Familj och närmaste umgänget: 

Familjen är viktig och då syftar han främst på fru, barn och sina föräldrar. Han förklarar att 

barnen har plikter gentemot sina föräldrar, men det betyder inte att hans far måste bo här med 

dem. Han har det bättre i Indien, menar han. Sverige passar inte honom. Det är ett annat 

klimat, språk, människor och så vidare, än han är van vid. ”Vi är väldigt lika”, i hans närmaste 

umgänge, säger han. Han umgås främst med svenskar och indier.  

 

Informant 5. 

Man 

Ålder: 30+ 

Politiskt: Eftersom han kom till Sverige för bara 1,5 år sedan, vet han inte så mycket om 

politisk ideologi ännu. 

Religiöst: muslim, troende 

Utbildning: universitetsstudier  

Inkomst: mellan, tror han. I Syrien hade han mycket bra inkomst och var egen företagare.  

Tillhörighet och identitet: 

Han tycker egentligen inte att han vill kategorisera sig baserat på sitt ursprung. ”Jag tycker att 

jag är människa. Det spelar ingen roll att jag kommer från Syrien eller från ett arabiskt land.” 



 

Däremot är tillhörigheten viktig och han värderar religion och nationaliteten som lika viktiga. 

"Det är jätteviktigt, det är mitt samhälle, jag växte upp där i Syrien, jag kan inte glömma, min 

kultur, mitt samhälle, min familj..allt! Jag kan inte glömma det. Min religion..jag är född 

muslim, jag kan inte glömma min religion också." Han trivs med det och det är en viktig del 

av hans personlighet. "Man måste tillhöra till någonting." Han har inget emot att leva med 

människor som har annan kultur, religion och traditioner, men det är viktigt för honom att 

behålla de egna. Han har bara bott i Sverige drygt ett år och känner sig inte svensk. ”Kanske i 

framtiden, jag vet inte… Jag kommer från en speciell kultur, ett speciellt samhälle och ett 

speciellt språk. Jag kan inte ändra det på en kort tid. Det behövs lång tid, kanske mina barn 

ska bli svenskar.” För andra är det tydligt var han kommer ifrån tror han. ”Man vet direkt att 

jag kommer från ett arabiskt land.” Han känner inte att han har några andra tillhörigheter men 

den religiösa aspekten är viktig. Han är muslim, men betraktar det inte som en 

grupptillhörighet.  

Familj och närmaste umgänget: 

 Familjen och familjetillhörighet är jätteviktigt, men mamma är viktigast i familjen, det är hon 

som får allt att fungera. Lojalitet och familjens åsikter är viktigt och i familjen har de liknande 

åsikter och värderingar, säger han. Han tycker att det kan vara viktigt med likhet när man 

väljer vänner. ”Jag försöker att träffa människor som är lika mig, som liknar min personlighet. 

Det är bättre tror jag. Vi kan förstå varandra, vi har något gemensamt.” Han har vänner som 

kommer från olika länder men de som står honom närmast nu är svenskar. Hans personlighet 

liknar deras tror han. ”Jag är en lugn person som tänker mycket, jag gillar utbildning. Jag är 

ärlig, tror jag. Jag respekterar andra.” Han tycker att svenskar generellt verkar dela de dragen.  

 

Informant 6. 

Kvinna 

Ålder: 20- 

Politiskt: Inte så insatt, men mer åt vänster.  

Religiöst: Ateist. Hon vill tro men gör inte det. Hon känner sig ändå lite närmare 

kristendomen än någon annan religion. Kristendomen är lite kopplad till svenskheten, även 



 

om det inte är så betydande. Sverige är ändå ett kristet land och det är en del av kulturarvet, 

menar hon.  

Utbildning: pågående gymnasieutbildning 

Inkomst: - 

Tillhörighet och identitet: 

Hon skulle kategorisera sig som svensk. Mamman är från Chile men hon har ingen koppling 

till den kulturen eller språket, hon känner ingen samhörighet med det ursprunget. Sverige är 

mitt hem, konstaterar hon. Hon tycker att tillgörigheten som svensk ”är ändå viktig, väldigt 

viktig för mig, eftersom det är mitt hem, jag känner mig lika svensk som vilken annan… det 

är viktigt att jag har rätt att kalla mig det.” I samhället blir det ju.. om man är svensk och har 

svenskt medborgarskap så ses man på ett annat sätt än de som inte är det… Det blir som en 

trygghet någonstans. Det påverkar hur andra ser på en på ett sätt också, antar jag.” Andra 

betraktar henne ofta inte som svensk till att börja med. ”Innan folk lär känna mig så tror de att 

jag är från..typ Turkiet eller liknande. När någon frågar var jag är ifrån och jag säger 

härifrån… så frågar de var mina föräldrar är ifrån. Då jag säger att min mamma är från Chile 

och då väntar de liksom på nåt mer… men din pappa då?, så säger jag att han är från 

Sverige..de får lite svårt att koppla.” De förväntar sig att hon ska ha en annan bakgrund 

baserat på hur hon ser ut. Det är ganska vanligt att man frågar om var folk kommer ifrån, 

oftast för att man inte ser svensk ut.  ”Så jag brukar få den frågan och så får man förklara 

igen”, säger hon.  

Familjen och närmaste umgänget:  

Familjen är viktig, den finns alltid där, den är en trygghet. Därför är familjen det viktigaste för 

henne. Hon känner att de är lika varandra i familjen, utom pappan som har en del helt skilda 

åsikter och värderingar. Han är ganska främlingsfientlig, säger hon.  Det närmaste umgänget 

”…är nog personer som är lika mig, till en viss grad, vi har ju olikheter men som ändå går 

ihop… vi har ju liknande åsikter och värderingar.”Det gör också att man kan prata om allt 

utan att det uppstår en massa konflikter, men personligheten är också viktig för hur man 

passar ihop, tycker hon. De närmaste vännerna är också svenskar som inte är speciellt troende.  

 

Informant 7. 



 

Kvinna 

Ålder: 20+ 

Politiskt: liberalism och socialism 

Religiöst: muslim 

Utbildning: examen och påbörjad magister 

Inkomst: medel 

Tillhörighet och identitet: 

Hur hon kategoriserar sig själv och blir kategoriserad, varierar. ”Det beror på i vilken 

situation. Här i Sverige kategoriseras jag som invandrare… i och med att jag har sjal, är jag 

muslim. Det är de kategorier jag brukar hamna i först.” Hon ser sig själv först och främst som 

muslim. ”Det är ett sätt för mig att ha en identitet och en grupp… Jag har inte vuxit upp i mitt 

land som jag kommer ifrån. Jag kan inte mitt hemspråk så bra… lite splittrad och nu har jag 

svenska..värderingar och värderingar från det land där jag växte upp, Tanzania och det land 

som jag kommer ifrån, Burundi, där jag har min släkt. Så jag brukar ha svårt att identifiera 

mig med nationalitet.” Men hon ser sig också som kvinna och mamma. Nationell tillhörighet 

är inte så viktigt för henne och hon känner sig inte heller svensk. Hon har tagit till sig en del 

svenska normer, värderingar och beteenden, som hon märker tydligt när hon åker utomlands. 

Men eftersom hon upplever att hon alltid är lite i bakgrunden, på något sätt lite utomstående, 

så känner hon sig inte riktigt svensk ändå. Hon känner sig mer svensk när hon reser till 

Tanzania eller Burundi, hon märker att det blir lite kulturkrockar då, men när hon är i Sverige 

så känner hon sig mindre svensk. Andra accepterar henne inte som svensk.  Hon blir dömd för 

sitt utseende, men det ändras ofta när människor lär känna henne, hon hamnar på samma nivå. 

Hon känner att hon har sina rötter i Burundi och det är där hennes släkt bor, men de är inte 

muslimer. Hon skulle främst identifiera sig som mamma, kvinna och muslim (i den 

ordningen). 

Familj och närmaste umgänget:  

Familj och släkt är viktigt. Men hennes tolkning av familj inkluderar släktingar. De som är 

närmast är släkten och då liknar de varandra, men vissa värderingar kan skilja. Hon har ett 

umgänge som är äldre än henne och de flesta är svenskar. Det har väl blivit så på grund av 



 

jobb och utbildning och att hon sällan är eller har möjlighet att vara i de forum där invandrare 

träffas, tror hon. Det kan vara så att man ofta hälsar på varandra, när man stöter på andra 

muslimer, men det är inte så att man direkt tar kontakt.  

 

Informant 8. 

Man 

Ålder: 20+ 

Politiskt: mitten 

Religiöst: inte troende 

Utbildning: gymnasium 

Inkomst: låg- medel 

Tillhörighet och identitet: 

Vill inte kategorisera sig efter ursprung på något sätt. ”Jag lägger inte så stor värdering på 

det.” Han tycker att det oftast är svårt att dra några raka linjer eftersom så många inte har 

någon enskild eller tydlig tillhörighet inom ras, etnicitet eller nationalitet. Han tycker inte att 

han passar in i någon form av mall eller kategori och att vara svensk anser han inte vara 

viktigt för hans identitet. Han reflekterar över svenskhet som en stereotyp som inte passar in 

på honom. Han har inte märkt att andra undrar var han kommer ifrån här i Sverige, men han 

får oftast den frågan utomlands. Folk tar förmodligen förgivet att han är svensk, kommer han 

fram till. Om han skulle kategorisera sig på något sätt, så skulle det vara som nörd. 

Tillhörighet till en grupp är oviktigt för honom. ”Jag identifierar mig själv genom mina 

intressen.” 

Familj och närmste umgänget: 

Familjen är viktig, framförallt samhörigheten och han tolkar även nära vänner som familj. I 

familjen är de lika varandra på ”de dåliga sätten och inte de bra.” Han menar att de goda 

egenskaperna är olika men på ett sätt som kompletterar varandra. Åsikter och värderingar 

delas i stora drag inom familjen. De närmaste vännerna är också ”lika i någon form. Det 



 

måste finnas en viss grad av likhet.” De flesta är svenskar, men har varierande social och 

ekonomisk bakgrund.  

 

Informant 9. 

Kvinna 

Ålder: 30+ 

Politiskt: vänster 

Religiöst: Inte religiös 

Utbildning: studerande på högskola 

Inkomst: låg 

Tillhörighet och identitet: 

Hon har lite svårt att kategorisera sig efter nationalitet, etnicitet eller ras. ”Inte ras i alla fall. 

Nationalitet, ja..men det är också svårt eftersom… snart har jag bott i Sverige i 20 år, lika 

många år som jag har bott i hemlandet Bosnien… Jag känner mig både och.” Men hon anser 

inte att den nationella tillhörigheten är så viktig för hennes identitet. ”Om du frågar en etnisk 

svensk, är jag förmodligen, alltid i deras ögon, en invandrare. Då är det här med nationaliteten 

viktigt.” Är det personer hon känner väl då är hon ändå en av dem, så det varierar hur andra 

ser på henne och hennes nationalitet. Många gånger blir hon direkt stämplad som invandrare, 

främst för hur hon ser ut. Däremot varierar det var folk tror att hon kommer ifrån, många tror 

att hon är från Chile. ”Jag är väl framförallt mamma… det är jätteviktigt för mig.”  

Familj och närmaste umgänge: 

Familjen kommer alltid först. Familj för henne är framförallt hennes man och barnen, men 

även föräldrar, syskon och svärföräldrar är viktiga. Lojalitet, närhet och tillhörighet till 

familjen är viktigt och man tar hand om varandra. Hennes vänner är både olika och lika henne 

själv, tycker hon men det är viktigt att de kan acceptera henne som hon är. Av hennas 

närmaste vänner är två från Bosnien och de andra är svenskar. Bara en av dem är troende. 

Hon tycker inte att det är så viktigt att man är lika varandra för att man ska vara vänner, men 



 

vissa saker kan hon inte acceptera, som rasism, eller att man på något sätt är snabb på att 

döma andra.  

 


